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Tiijjät sie?

Silloko myö jouvvuttii jo toista ker-
taa jättämää koti Koivusaare rannal 
vähä enne juhannusta 77 ajastaikaa 
sit, mei äiti ol just saant haettuu per-
reel uuvve lypsäjä maho lehmä tilal 
Elimäelt, Ratula lkyläst, ja tuotuu sen 
Hollmingi venneel Patalaa ja sielt ta-
lutettuu kotiläävää kolme kilometri 
päähä Hyttölää. Miekii olin jo ala-
koulu ensmäse luoka ehtint käyvvä 
Saarepää koulus opettaja Sylvi Loive 
opastuksel. Siks miekii muistan, et ol 
tihkusatteine sumune aamu, ko kä-
veltii Saarepää laiturii yhteysaluksee 
ja vast viime hetkel alko ka’uttaa, et 
oltii velipoja kans kätketty mei laivat 
viholliselt piiloo Onni setä tonti pih-
laja oksil, ko kohtaha kuiteskii tulis 
syksy ja pihlajast lehet putoais ja mei 
laivat jäis iha varmast sotasaaliiks.

Mut mitäs siint, jäihä sinne kaik 
muukii! Ilo pintaa, vaik syvän märkä-
nis! Siks mie nytkii kysyn heti aluks 
teilt Viesti ystävät. Unohettaa nyt ne 
herjausnimitykset, mitä karjalaiset 
joutuivat kuuntelemmaa päästyää 
turvaa sotatoimialueilt, ”mustalai-
set”, ”ryssät” ja vastaavat, et: Mitä 
kolmee asiallist nimitystä Kannak-
sest karkumatkal joutuneist käytettii 
julkisuuvves?

Koit ja konnut jättäneijjä perreit-
te avuks nimitettii Ministeriöö Vii-
puri maalaiskunnas syntynt Virolaise 
Jussi johokii tärkeää virkaa hoitamaa 
karjalaisii asijoi uusil asuinsijoil. Mi-
kähä häne virkaan ol? Ja jo heti ko tal-
visovast oltii selvitty verissä päi ni yks 
toine, myöhemmi viel korkeammal 
kohont mies uuvve keskukse johtoo; 
kukakaha hää ol ja mitä tehtävää vast 
hänet valittii? 

Ko 105 kunniakasta päivää Suo-
mi ol taistelt ylivoimasta vihollista 
vastaa, Maatalousministeriö asutus-
asjaintoimisto, Jaakkimas -13 syn-
tynt Veikko Vennanter, kuka just 
enne sottaa ol vaihtant nimmeen 
Vennamoks, alko uuvvestaa suunni-
tella maat ja mannut Karjalas mänet-
täneijjä 400.000 karjalaise uuvvellee 
asuttamista. Näis asjois tarvittii maata 
muu Suome tilanomistajilt. Resitent-
ti Kyösti Kallio suhtautu luovutuksii 
myöntesest ja luovutti ommii maitaa 
mukisematta. Resitentti Paasikivi 
puolestaa ol sitä mieltä, et karjalaset 
olis just omiaa tehastyöhö. 

Nyt miu viimene kysymys on, et 
mite asjaa suhtautu Marski, Manner-
heim?

Akus tiijjät jottai näis kysymyk-
sist, ni papa postii Viestil; oma nimi 
al ja sit katsotaa, kuka se tietäjä oikee 
onkaa ja onnitellaa!

Martti Piela

Gabriel Hoikkala

Taidekeskus Salmelan kesä

Konsertteja ja Wiipuri-oopperaa

Upeat ja viihdyttävät konsertit juhlista-
vat Salmelan kesää. 

Kesän avajaiskonsertissa esiintyy la. 
12.6. oopperalaulajat Jaakko Ryhänen ja 
Hannakaisa Nyrönen, säestäjänä piano-
taiteilija Anu Kosonen. Ohjelmistossa 
kuullaan Oskar Merikannon kauneim-
pia lauluja sekä klassista viihdettä sävel-
täjäniminä Toivo Kärki, Rauno Lehtinen 
ja Georg Malmsten. Avajaisjuhlaa juhli-
taan konsertin jälkeen. 

Sävellyskonsertissa to. 1.7. kuullaan 
aarioita Salmelan oman kapellimestarin 
Arto Pajun säveltämästä Wiipuri -ooppe-
rasta, joka kantaesitetään Salmelassa ke-
sällä 2022. Sävellyskonsertissa esitetään 
Arto Pajun säveltämiä teoksia kolmelta 
vuosikymmeneltä. Konsertti on sävel-
letty sinfoniaorkesterille ja mukana on 
kuusi solistia. Sinfoniaorkesterin solis-
teina esiintyvät Ville Rusanen, Mikael 
Konttinen ja Hanna Hoikkala. Klarin-
ettikonserton solisteina ovat Kimmo ja 
Pauli Leppälä ja viulukonserton esittää 
Jesse Viinikangas. 

Wiipuri ooppera on säveltäjä-so-
vittaja Arto Pajun oma sydämen tuote. 
Tämä sodan ajan Wiipurista kertova 
ooppera on kertomus siitä, miten sota 
muokkaa ihmisiä ja elämää. Arto Pajun 
suku palautuu suoraan Viipuriin ja hä-
nen vanhempansa olivat viipurilaisia.

Oopperan pääosassa nähdään Han-
na Hoikkala. Hänen sukujuurensa 
johtavat myös Karjalaan, Kivennaval-
le. Henkilöt, jotka ovat mukana tässä 
projektissa, ovat mukana siinä sydämel-
lään, menneitä sukupolvia kunnioittaen. 
Karjalan Kulttuurirahasto on tukenut 
Viipuri-oopperan ja tämän kesän sävel-
lyskonsertin toteutusta.

Heinäkuussa esiintyvät Pepe Will-
berg mukanaan kahdeksan hengen or-
kesteri ja Lumos-jouset (7.7.), Mamba 
(15.7.) ja J.Karjalainen (22.7.) Elokuva-
musiikkikonsertissa esiintyvät Waltteri 

Torikka, Maria Ylipää ja Salmelan festi-
vaaliorkesteri (24.-25.7.). Hyvänmielen 
yhteislaulutilaisuus Kaikki laulaa laule-
taan Salmelassa 31.7. laulattajina valovoi-
mainen Arja Koriseva, Mikael Konttinen, 
Hanna Hoikkala ja Salmela House Band 
kapellimestarinaan Arto Paju. Vierailijana 
kuullaan Viktor Klimenkoa.

Taidekeskus Salmelassa ensimmäis-
tä kertaa järjestettävän Matti Salmisen 
laulajienmestarikurssin päätöskonsertti 
kuullaan puistonäyttämöllä sunnuntai-
na 15.8.

Opettajina Matti Salmisen lisäksi 
toimivat Juha Uusitalo ja Pekka Asikai-
nen, säestäjänä Armaan Madar. Kurssil-
le on kutsuttu kuusi lahjakasta laulajaa 
ja kurssille on mahdollisuus hakeutua 
kuunteluoppilaaksi seuraamaan ope-
tusta. Mestarikurssin oppilaat esiintyvät 
kurssin päätöskonsertissa, joka huipen-
taa Salmelan kulttuurikesän.

Erikoinen kesä ja vierailijat on huomi-
oitu ja yleiset turvallisuusohjeet huomi-
oiden Salmelassa voidaan palvella asiak-
kaita lähes normaalisti. Konsertteihin 
on lisätty asiakaspaikkoja ja väljät tilat 
mahdollistavat taiteen kokemisen turval-
lisilla etäisyyksillä. Salmelan puistonäyt-
tämö, katettu tuolikatsomo on tuolitettu 
väljästi turvallisen konserttikokemuksen 
mahdollistamiseksi.

Vuoden koivistolaiseksikin 
nimitetty Tuomas Hoikkala 
perheineen tuo tänäkin 
kesänä Taidekeskus Salmelaan 
Mäntyharjulle mittavan 
kulttuurisisällön. Taidekeskuksen 
kokemuksessa nivoutuvat yhteen 
upea kulttuurimiljöö, kuvataide, 
huikea musiikki ja tietenkin tästä 
kaikesta kiinnostuneet ihmiset. 

Salmelan näyttelyt ovat avoinna 
12.6-15.8.2021 klo 11-18. 

Kuvataiteissa teoskokoelmia

Salmelassa esitellään Reidar Särestönie-
men (1925-1981), Marika Mäkelän, Nina 
Ternon (1935-2003) ja Rafael Wardin ja 
Mi Kuopan teoskokoelmat. Kesän nuori 
taiteilija on Suvi Malek. Särestöniemi on 
tunnetuimpia ja rakastetuimpia suomalai-
sen luonnon ja Lapin kuvaajia. Kokoelma 
muodostuu Kirsi ja Keio Eerikäisen Taide-
säätiön sekä yksityiskokoelmien teoksista. 

Domanderin näyttelyalueen taiteili-
joina ovat Harri Leppänen (1952-2017), 
kuvataidekilpailun 2020 voittaja Anna-
Liisa Kankaanmäki, Kia Taegen, Elisa 
Marin, Markus Still, Kaisamaisa Erämies, 
Anni Jokitalo, Tilla Kekki, Inari Krohn, 
Johanna Lumme, Vilmalotta Olivia 
Schafhauser ja Kaisa-Tuulia Tuomi.

Johanna Lumme: Muisto sinisestä illasta, 
öljymaalaus kankaalle, 2021

Maku edellä

Ravintola Kesäheinä avautuu samanaikai-
sesti Salmelan kanssa. ”Maku edellä” on 
uuden ravintolapäällikön suunnitelma, 
jossa Kesäheinän perinteiset paikalliset 
herkut kohtaavat sopivasti uutta ja mie-
lenkiintoista makumaailmaa. Myös vii-
nilista on uudistunut, juomat on valittu 
asiantuntijoiden avulla huomioiden eri-
tyisesti buffet-pöytämme makuvalikoima.
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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

Saunassa

Pääsin käymään savusaunassa, jossa saunottaja paitsi 
saunotti, myös kertoi saunaperinteestämme. Oli mie-
lenkiintoista kuulla uskomuksista, saunan hengistä, 
löylynottotavoista. Sauna pystytettiin aina ensim-
mäisenä uudelle asuinpaikalle. Varmasti käytännön 
syistä, mutta myös siksi, että ensirakennus keräsi par-
haimmat voimat. Saunatontun lisäksi saunan henkiä 
oli useita ja löyly- sanana tarkoittikin juuri henkeä. 
Saunavastoja on tehty paitsi koivusta, myös pihlajis-
ta ja katajista juuri eri puulajien sisältämien voimien 
vastomiseksi kylpijään. Suomalainen sauna on valittu 
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. 
Tuon seitsemän tähden savusaunan lauteilla saunajut-
tua kuunnellessa mietin omia tärkeitä saunahetkiäni.

Mummolan saunassa oli oma henki. Vastaavaa en ole 
missään kokenut: rantakivet kiuaskivinä, suuren pa-
dan kostea höyry, sadoista saunomisista hikeä imeneet 
rakenteet. Mummo ropsutti saunavastalla ja sekoitti 
sopivat pesuvedet. Hän oli purkanut nutturalta har-
maan lettinsä auki, köpelöllä kädellä avasi letin, pesi 
hiuksensa, itsensä ja meidät lapset. Mummolan sau-
nan lauteilla näki naisen koko elämänkulun. Tätien 
tarinoidessa kuuli yhtä jos toista. Lapsena Sanna-serk-
kuni totesikin naisten juttuja kuunnellessaan, tärkeä-
nä, kädet puuskaan laittaen: ”Simmost se on, simmost 
se on”. Tuo lausahdus on itselläni yhdessä 
kirjailtujen voi- mataulujen jou-
kossa.

Uusiakin saunata-
poja on. Omien 
lasten kanssa 
tapa- namme 
oli lues- kella 
akuankkoja saunan 
lauteilla ja syö- dä mehujää-
tä, joka höyrysi has- susti alaspäin. 
Maailmalla olen päässyt myös erilaisiin saunaksi 
kutsuttuihin saunoihin, jossa kokolattiamatto 
ja penkit lattialla lämpimän ilman alapuolella. 
Ruotsissa oli sähkökiuas, jossa ei kiuaskiviä 
ollenkaan. Löylyä ei oransseina hehkuville 
vastuksille voinut heittää. Koiviston reissul-
la Viipurissa pääsimme uudisrakennettuun 
saunaan, johon kukaan ei ollut huomannut 
rakentaa yhtään tuuletusräppänää. 

Kirjoitan tätä uuden vanhan perinnesauna-
ni porstuassa. Mirjan pyöröhirsisen mökki-
saunan suojissa. Viime yönä tässä saunottiin 
aamun tunneille saakka. Kyllä se niin vain 
on, että saunassa suomalainen on olemisen-
sa alkulähteillä.

Pontus Salmi
Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra

Tänä keväänä on suvivirren alkuperäinen sanoma 
tuntunut taas ajankohtaisemmalta kuin pitkään ai-
kaan, kun ripeästi edennyt koronarokotusohjelma 
on antanut toivoa sille, että epidemia on asteittain 
hellittämässä. 

Suvivirren syntyaikana 1600 ja 1700 luvun taittees-
sa Euroopassa elettiin vaikeita aikoja niin sanotun 
pienen jääkauden vuoksi. Suomessa kesällä 1695 
jatkuvat sateet ja niitä seuranneet yöpakkaset aihe-
uttivat myös suurta tuhoa viljan oraille. Vuosien 
1696–1697 nälkävuosien aikana Suomessa kuoli 
alueesta riippuen 30 prosentista jopa 40 prosenttiin 
asukkaista joko nälkään tai sitä seuranneisiin kulku-
tauteihin. Pohjoista Suomea katovuodet koettelivat 
rankemmin, mutta myös Karjalassa n. kolmannet 
kuoli vuonna 1697 nälkään tai tauteihin.

Suvivirsi syntyi tilanteessa, jossa pitkien kato- ja 
nälkävuosien keskelle alkoi viritä toivo selviytymi-
sestä. Virsi ei siksi niinkään kuvaa kärsimystä, vaan 
siinä katsotaan varovasti jo siihen, mitä oli edessä. 

Jo joutui armas aika

Siinä kuvataan säkeistö säkeistöltä, miten elämä 
voittaa kuoleman ja miten toivo selättää pelon ja 
epätoivon. Suvivirsi puhuu konkreettisesti asioista, 
jotka ovat elintärkeitä elämän edellytyksiä vakavana 
aikana. 

Suvivirren syntyajan ihmisille virsi kertoi ennen 
muuta armosta, joka sai ilmauksensa luonnon toi-
pumisessa poikkeuksellisten ilmasto-olojen jälkeen. 
Tätä samaa riemua voimme kokea koronaepidemi-
an helpottumisen myötä, ja todeta, kuinka kaikki 
on viime kädessä Luojan kädessä. 

Suvivirrestä lauletaan yleensä kuudesta säkeistöis-
tä vain kolme ensimmäistä. Neljännen säkeistön 
sanoma sopii mielestäni hyvin tähän kesäämme: 
”Oi Jeesus Kristus jalo ja kirkas paisteemme, sä sy-
däntemme valo, ain asu luonamme. Sun rakkautes 
liekki sytytä rintaamme, luo meihin uusi mieli, pois 
poista murheemme.”
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura ry 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Eija Tuominen
Rauhankatu 14 a B 16, 20100 Turku
0400 244 290, tuominee@gmail.com
Varapuheenjohtaja, jäsenasiat: 
Katarina Hovi
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050 482 1240, katarina.hovi@gmail.com
Sihteeri, Jorma Kallonen, 
Koivukuja 23, 21530 Paimio
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Ritva Ratia-Ahtiainen Lahti. 044 377 7201
 varajäsen Raila Hiltunen, Mäntsälä
Jorma Jack, Kotka. 050 061 9482
 varajäsen Maarit Raninen, Lammi
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
 varajäsen Katariina Aaltonen, Espoo
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Lapsuusmuistoja Vatnuorista

Lasten elämä Vatnuorissa oli kuin satua, leikkiä hietikolla ja 
välillä käytiin vedessä polskuttelemassa. Kotiranta oli puhdas 
hiekkaranta ja raikkaat merituulet puhaltelivat. 

Vaikka omat leikit olivat ajatuksissa, niin riitti lasten huo-
mio muuhunkin. Heti papan laivan lähdön jälkeen aloimme 
odotella päivää, jolloin laiva taas tulee takaisin. Tähyilimme 
merelle, milloin pursi alkaa näkyä ja sisällä käydessämme 
mamma tehosti vain tähystysvalppauttamme.

Muutamien päivien odotuksen jälkeen rannalla leikkiessäm-
me näimme kaukaa purjelaivan ja kilpaa silloin juoksi sisälle 
koko lapsilauma ilmoittamaan mammalle: ”Nyt pappa tulee!” 
Saman tien palasimme rantaan seuraamaan laivan saapumista. 
Katsellessamme siinä laivan lähestymistä kajahti lasten her-
kistä rinnoista tosi hartaudella tunnettu laulu ”Tuolla keinuu 
pieni pursi”. Pian olikin laiva jo niin lähellä, että tunsimme 
papan toisten laivamiesten joukosta. Huudoin ja kättenhei-
lutuksin otettiin tulijat vastaan.

Kun laiva viimein oli ankkuripaikalla, ankkuri pohjassa ja 
purjeet alhaalla, laskeutuivat miehet veneeseen ja soutivat ran-
taan. Aina papalla oli mukana tuliaiset kotiin tullessa. Kaunis 
oli myöskin tapa, jolla isä tervehti meitä lapsia astuttuaan 
veneestä rannalle. Hän nimittäin silitti aina jokaisen lapsen 
päätä ja vasta sen jälkeen jakoi tuliaisia.

Tuvassa miehille oli pöytään katettu ateria. Sen aikana sai 
kuulla kokemuksia matkan vaiheista, joita me lapset tark-
kaavaisina kuuntelimme. Tuli sitten illalla naapureitakin 
”meriselityksiä” kuuntelemaan ja sovittiin samalla taas laivan 
lastauksestakin. Aamulla lasten herätessä oli lastaus jo täy-
dessä käynnissä.

Osa Ellen Laurilan kirjoituksesta, 
Koiviston viesti 1953, nro 10

Pandemian hellittäessä päästiin pieni-
muotoisesti juhlimaan uusia ylioppi-
laita ja ammattiin valmistuneita.

Kaksi lastenlastani painoivat pää-
hänsä myös valkolakin tuona au-
rinkoisena kesäkuun ensimmäisenä 
lauantaina. Sain osallistua serkusten 
yhteisen ylioppilasjuhlan järjestelyi-
hin ja nauttia ihanasta perhejuhlas-
ta, nuorten onnesta ja ilosta. Eräs 
päämäärä oli saavutettu. 

Lämpimät onnittelut kaikille uusille 
ylioppilaille ja ammattiin valmistu-
neille!

Rentouttavaa ja ansaittua kesälomaa 
myös koululaisille ja opiskelijoille!

Eija Tuominen

Nuorena miehenä vierailin 
maalaistalossa. Pihalla minua 
lähestyi käsi ojossa ääntelevä, 
kasvoton mies. Käytin kaiken 
tahdonvoimani, jotta en olisi 
kauhussani paennut, kun vanha 
isäntä tuli tervehtimään. Kra-
naatin sirpaleet olivat repineet 
tämän sotainvalidin kasvot ja 
vieneet puhekyvyn. Lapsena 
näimme, kuinka jalattomat ja 
alaraajahalvautuneet liikkuivat 
”polkupyörillä”, joissa polkimet 
oli nostettu käsin väännettäviksi. 
Sotavammaiset lähtivät aamuisin 
työhön vaivoistaan huolimatta. 
Kynnelle kykenevä teki osansa 
jälleenrakennuksessa. 

Vuosina 1939-1944 Suo-
men nuoret naiset hoitivat satoja 
tuhansia haavoittuneita sotilaita. 
Kaatuneiden evakuointikeskuk-
sissa naiset sulattivat talvisin 
kentältä tuotujen, eri asentoihin 
jäätyneitä, ruumiita arkutetta-

viksi. Kesäisin lotat valmistivat 
ikäisiänsä - lahoavia - miehiä ko-
tiin lähetettäviksi. Usein arkkui-
hin naulattiin kielto avata kantta 
omaisten enemmän tuskan vält-
tämiseksi.

Voimme vain aavistaa, mil-
laista oli jättää viimeiset hyväs-
tit omalle pojalle, aviomiehelle, 
isälle, veljelle, luokkatoverille, 
työkaverille, aseveljelle. Vaiettu 
tragedia on myös sadan tuhan-
nen puolisotta jääneen naisen 
kohtalo, kun ikäluokan miehet 
ja sulhaset kohtasivat varhaisen 
sankarikuoleman.

Vuosikymmeniä myöhem-
min murheet ovat vaihtuneet. 
Nuoret kysyivät minulta, kuinka 
voin vakavissani olla sitä mieltä, 
että liikennemerkissä voi olla su-
kupuolineutraalistetun hahmon 
sijaan ”julkea miehen kuva”? 
Vastaan; niin olevan hyvä olla 
terveen järjen, tieteellisen maa-
ilmankuvan sekä ihmisyyden 
vuoksi. Symboleissa, kielessä, 

ajattelussa ja kaikessa kulttuuris-
sa tulee esiintyä miesten ja nais-
ten kuvia, sillä ne ovat ihmisen 
kuvia. Miehiä tai naisia ei tule 
vihata eikä ihmisyyttä tule peit-
tää tai vääristellä. 

Miehisyyden ja naiseuden 
ideologista kieltämistä, saati 
nihilististä pilkkaamista ei ole 
tarpeen sallia, eikä varsinkaan 
tehdä moisesta toimintamallia. 
Ihmisyyttä on kunnioitettava, 
jotta välttäisimme vihan, valheet, 
joukkopsykoosin ja sodan, jotta 
lähestyisimme rakkautta, oikeaa 
tietoa ja rauhaa.

Sotasukupolven miehet ja 
naiset pelastivat äärimmäisin 
uhrauksin lapset, vanhukset 
sekä kulttuurin ja estivät kan-
sanmurhan, jollaisen valloittaja 
pani toimeen mm. Baltiassa. Jo 
pelkästään historian perustella 
liikennemerkeissä ja muissa sym-
boleissa on syytä käyttää miehen 
ja naisen kuvia. 

Miehisyyden ja naiseuden sukupolvet

Juhani Pekkola

Filosofian tohtori
Dosentti
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Virpi Adamsson

Evakkosukujen edustajista koostuva 
Metka toi Rauman Teknologiatalo 
Sytyttimessä esillä olevaan näytte-
lyyn jäsentensä töitä pitkältä ajalta. 
Niissä nousee esille lottien tekemä 
moninainen työ sekä heidän kanta-
mansa yhteiskuntavastuu. 

Esillä on Ulla Stenbackin ku-
vitustöitä vuosituhannen alussa 
ilmestyneeseen Maiju Ailasmaan 
kirjoittamaan raumalaiseen lotta-
historiikkiin Käsin ja sydämin.
”Niitä aikanaan tehdessäni ymmär-
sin uudella tavalla, miten vaihtelevia 
lottien toimet olivat – ja miten pal-
jon he tekivät myös kotirintamalla. 
Eläydyin heidän ponnisteluihinsa. 
On tärkeää, että Suomen naisten 
upeaa työtä pidetään esillä.” 

Vuonna 1943 syntynyt Sten-
back sanoo naisten sota-aikaisten 
kovien kokemuksien vaikuttaneen 
jopa syntymättömiin lapsiin. Ol-
lessaan aikanaan Hollmingin tela-
kan piirtämössä töissä, hän havait-

si, että kaikilla työpaikan samana 
vuonna syntyneillä miehillä oli 
korkea verenpaine. ”He olivat pe-
rineet äitiensä stressin.”

Metkan perustajajäsen ja 
pitkäaikainen puheenjohtaja, 
koivistolaissyntyinen Aila Salo 
muistuttaa, että lotat olivat myös 
vaarallisissa tehtävissä. Koiviston 
hautausmaalla on haudattuna 
kaksi lottavainajaa.
”Lotat olivat ensimmäisten jou-
kossa rintamalla. Heillä oli tärkeä 
tehtävä joukkojen huoltamisessa 
ja ruokkimisessa. Nuoret naiset 
olivat kovilla, kun joutuivat esi-
merkiksi pesemään ja siistimään 
vainajia ennen kuin heidät lähe-
tettiin kotiseudun multiin.”

Salo toi Metkojen lottanäytte-
lyyn mitalin, jonka hän teki Koi-
viston yhteiskoulun matematiikan 
opettajasta ja rehtorista Hilda 
Myyryläisestä (1891–1990). Tä-
mä toimi muun muassa Koiviston 
ilmavalvonta- ja viestintäjaoston 
päällikkönä. 

Metkoilla lottanäyttely

Mari Luukon maalauksessa 
nuoren lotan taustalla oleva tyyni 
meri edustaa rauhaa ja etualan 
tyrskyt sotaa. Kallio niiden välissä 
kuvastaa puolustusvoimia. 

Aila Salo teki entisestä 
opettajastaan, lotta Hilda 
Myyryläisestä mitalin tämän 
täyttäessä 80 vuotta.

Lotta Svärd Säätiön vuoden 2020 
lotaksi valitsema Aila Salo toimi 
pikkulottana muonittajana sodan 
loppuvaiheissa vuonna 1944.

Ulla Stenbackilla on käsissään Kirsi Backmanin keramiikkatyö 
Sydämen asia, jossa on kuvattu symbolisesti koko lottien 
toimintakenttä.

Raumalainen taiteilijaryhmä Metka muistaa Lotta 
Svärd järjestön 100-vuotisjuhlavuotta lotta-aiheisella 
näyttelyllä. 

Raumalaisen Eeva-Liisan eli Eelan 
isä oli merikapteeni, jonka työ-
kentällä, Itämerellä ja Pohjanme-
rellä, puhaltavat tuulet kertoivat 
kesällä 1939 levottomia viestejä 
maailman rauhan epävakaudesta. 
Kaukana kotoa oleva perheenpää 
koki voimattomuutta huolehtia 
itärajan läheisyydessä Koivistolla 
asuvasta perheestään selkkauksen 
kohdistuessa myös Suomeen.

Niinpä puolisonsa ohjeitten 
mukaan pakkasi Helmi-rouva 
elokuussa 1939 perheensä ja ko-
tinsa muuttokuormaan ja valitsi 
uudeksi kotipaikakseen Rauman 
kaupungin. Valinta oli helppo, 
sillä Rauma oli Helmin neitoiän 
kaupunki kouluineen ja ensim-
mäisine työpaikkoineen. Raumal-
la asui myös Helmin äiti.

Eela-tyttönen joutui koulus-
sa silmätikuksi tullista tulleena 
oppilaana. Karjalan murre oli 
kiusaamisen ydinsyy, joten Eela 
keksi ratkaisun. Hän päätti olla 
puhumatta mitään, kunnes pystyy 
käyttämään paikallista puhetapaa. 
Neljä kuukautta riitti puhetavan 

talttumiseen, Eela hyväksyttiin 
luokkatoveriksi, elämä jatkui so-
puisana.

Koitti kevät 1944. Koulun 
lukukauden päättyessä 12-vuo-
tias Eela sai kutsun viettää kesä-
lomansa Koivistolla ja tutustua 
talvisodan kaltoin kohtelemiin 
leikkipaikkoihinsa.

Eelan 16-vuotias Aila-serkku 
kertoi sodan runtelemaan ympä-
ristöön kätkeytyvistä vaaroista.

Taloraunioitten peruskivien 
ja hiiltyeitten hirsien kätköissä oli 
räjähtämättömiä käsikranaatteja, 
suutareita. Suutareihin oli periaat-
teessa kielletty koskemasta, niitten 
kokoaminen ja toimittaminen 
asevoimien haltuun oli aikuisten 
huoli, josta pikkulotat kuulivat 
sattumalta.

Pärekoriin keräsivät pikkulo-
tat Eela ja Aila löytämiään suu-
tareita, toimittivat ne asevoimien 
haltuun ja kokivat tehneensä ar-
vokasta työtä tapaturmien estä-
miseksi, vaikka kiitos toiminnasta 
sisälsi moitteen luvattomasta ris-
kinotosta.

Muutama Eelan kesäloma-
päivistä kului entisen kotinsa rau-

Pikkulotta Eelan kesäloma 1944
Liekö Suomessa toista länsirannikon pikkulottaa, joka 
kesällä 1944 istutti perunoita Karjalan Kannaksen 
multaan venäläisen sotavangin työtoverina?

Aila Salo

”Se on tiettävästi ainoa lotalle teh-
ty mitali. Myyryläinen koulutti 
innokkaasti meitä pikkulottia esi-
merkiksi ilmanvalvontajaostoon. 
Minäkin kävin muonitus- ja vies-
tilottakurssin”, Salo kertoo.

Näyttelyn uusinta antia edus-
taa Mari Luukon työ, jossa ku-
vastuu hyvin juhlavuoden teema 
lottien yhteiskuntavastuusta.
”Halusin kunnioituksesta lottia 
kohtaan tehdä ihan uuden maa-
lauksen. Kuvassa lottapukuinen 

tyttö katsoo kohti meren tyrskyjä. 
Niistä huolimatta hän on valmis 
tyynenä hoitamaan tehtävänsä. 
Nuoren naisen yläpuolella on 12 
kultaista pisaraa, jotka symboloi-
vat lottien 12 toimintaperiaatetta. 
Ne ovat hänen ihanteitaan.”

Näyttely on esillä elokuun 
loppuun asti. Sen muita taiteili-
joita ovat Marja-Liisa Reponen, 
Kirsi Backman ja Kirsi Kuusisto.

nioilla pihaleikkejä muistellen ja 
Lähteenrannan lähteitten raikasta 
vettä maistellen.

Kannakselle paluumuutta-
neiden, raunioitten keskellä asu-
vien perheitten oli huolehdittava 
omasta ravinnon tuottamisestaan. 
Lehmät, lampaat, siat ja kanat eli-
vät melkein jokaisen perheen pi-
hapiirissä kotiväen hoivaamina. 
Vaikka oltiin sotatoimialueella, 
oltiin kuitenkin kotirintamalla, 
missä vanhukset, naiset ja ja lapset 
huolehtivat kylvöistä. 

Keväinen aika oli viljan ja 
vihannesten kylvämisen aikaa, 
perunan ja sipulin istuttamisen 
aikaa. Kevätpuuhiin saatiin apua 
paikkakunnan sotavankileireiltä.

Pietarin suunnalta kevättuuli 
toi levottomia viestejä. Vaikka van-
kasti uskottiin viestien sanoman 
olevan huhua, avattiin evakuointi 
keskus ja varauduttiin noudatta-
maan Viipurista saatuja toiminta-
ohjeita. Monet lotat olivat saaneet 
käskyn siirtyä asevoimien avuksi. 
Pikkulotta Aila sai osakseen lähe-
tin ja toimistoavustajan tehtävät 
evakuointikeskuksessa.

Varautuminen tulevan talven 

tarpeisiin ei väistynyt, vaan viljely-
toimet suoritettiin suunnitelman 
mukaan, vaikka vähentyneellä 
väellä. Terhakka 12-vuotias pik-
kulotta Eela oli muitten mukana 
pellolla. Hän oli innokas osallis-
tumaan aikuisten puuhiin ja jopa 
ylpeä tullessaan hyväksytyksi työ-
hön osallistujaksi. 

Istutettiin perunoita. Pari 
aikuista naista ja Eela suorittivat 
varsinaisen kylvön venäläisen so-
tavangin, Petkan, avatessa Polle-
orin vetämällä auralla vakoja 
muhevaan multaan. Sarat tulivat 
kylvetyksi ennen auringon laskua.

Eela palasi keittiön jakkaralle 
hyvän aterian ansainneena, vähän 
väsyneenä, mutta onnellisena saa-
dessaan osallistua aikuisten työ-
hön. Lepohetken leppoisa sävy 
muuttui kuin salamaniskusta.

Evakuointi kannaksella aloi-
tettava välittömästi, oli äkillinen 
viesti.

Mitä tehdä? Eela oli vieraile-
massa, ei asukas. Nopeasti ja heti 
käskettiin matkatavarat koota ja 
saattaa vierailija koti-Suomeen. 
Saattajaksi tyttöselle määrättiin 
Aila-serkku, jonka paluu evaku-

ointikeskuksen toimiin varmis-
tettiin armeijan litteralla.

Aamuvarhaisella lähtevällä ju-
nalla palasi Eela lomamatkaltaan 
Lähteenrannan Äppää poppaa 
-kivi matkamuistoksi taskuun tal-
letettuna. Vain viikon lomamat-
ka sodan runtelemille lapsuuden 
leikkikentille jäi lähtemättömästi 
Eelan kokemusten aarrearkkuun.

Aikuisena muistojen arkkua 
selatessaan hän aprikoi, oliko 
kenties ainoa länsirannikon pik-
kulotta, joka kesällä 1944 istutti 
perunoita Karjalan Kannaksen 
multaan venäläisen sotavangin 
työtoverina.

Lotta 100 vuotta 
-näyttely

Teknologiatalo Sytytin 
Sinkokatu 11, Rauma
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Internoidut suomalaiset

Eino on myöhemmin kertonut, 
että suurimman osan internoidun 
suomalaisen kunto oli olosuhtei-
siin nähden hyvä. Eino majoitet-
tiin Victoria hotelliin, Mansaaren 
pääkaupunkiin Douglasiin, jossa 
hänellä oli juokseva vesi, meri-
näköala ja satunnaisesti hän näki 
myös elokuvia. Suurin puute oli 
vaatteista, teestä, tupakasta ja hy-
gieniatarvikkeista. Vaimo Pearl oli 
saanut Suomen kansalaisuuden, 
jonka avulla hän pystyi toimitta-
maan saarella olevalle miehelleen 
perustarpeita.

Vielä monia vuosia myö-
hemmin Lahja muistaa edelleen 
valokuvan Pearlista työntämässä 
saarella lastenvaunuja. Eino oli 
kirjoittanut huvittavan tekstin 
kuvan taakse: "Kaksi rakastettavan 
röyhkeää ihmistä odottaa minua."

Einon veli Jussi oli myös yksi 
Mansaarelle internoiduista suo-
malaisista. Hänen olosuhteet oli-
vat paljon huonommat ja muis-
tuttivat lähinnä vankileiriä. Ruoka 
oli heikkoa. Välillä ei ollut muuta 
syötävää kuin märäntyneitä ka-
lanpäitä. Onneksi Jussi vapautet-
tiin jo lyhyen ajan kuluttua. Hän 
taisteli Suomen armeijan Rannik-
kotykistössä 1944 asti. Mielen-
kiintoista oli, että veljekset olivat 
työskennelleet eri kauppalaivoilla 
ja saivat vasta paljon myöhemmin 
tietää, että he olivat olleet saman-
aikaisesti Mansaarella.

Oma perhe kasvaa

Einon ja Pearlin toinen lapsi Mar-
tin syntyi huhtikuussa 1943. Pian 
tämän jälkeen Suomen liityttyä 
Britannian liittolaiseksi, heille an-
nettiin väliaikainen asunto Carlett 
Parkista Esthamista, joka oli Li-
verpoolin lähellä. Nuori perhe oli 
jonotuslistalla pysyvään asuntoon, 
joita rakennettaisiin Liverpooliin 
kotinsa pommituksissa menettä-
neille. Lahja muistaa epätoivon 
tunteen kun perhe muutti uuteen 
kotiin. Talo "Nissen hut" oli pal-
jas puusta tehty mökki, jossa oli 
peltikatto.

Tilanne kuitenkin parani, 
kun Eino hyödynsi lapsena opit-
tuja puutyötaitoja, jotta he saivat 
tilan erillisiksi huoneiksi: makuu-
huoneet, keittiö ja ruokailuhuo-
ne. Lahja muistaa tämän jälkeen 
ylpeänä todenneen, että heillä 
oli Charlet Parkin paras mökki. 
Kauppalaivoilla työskentelemän-
sä kokemuksen johdosta Eino sai 

töitä Shell-yhtiöltä jokiluotsina. 
Hän oli vastuussa laivojen ohjaa-
misesta turvallisesti Merseyjoen 
läpi yhtiön öljyjalostamolle Elles-
mere Porttiin. 

Perheen tragedia

Lahja ilmoitettiin ala-asteelle ja 
Eino vei Martinin pyörällä päivä-
kotiin, joka sijaitsi hänen työmat-
kan varrella. Perhe-elämä näytti 
lupaavalta, kunnes kohtalo puut-
tui peliin. Pearl sairastui vakavasti 
ja kuoli leukemiaan Lahjan ollessa 
vasta 7-vuotias ja Martin 5-vuoti-
as. He molemmat muistavat edel-
leen surun, jota he kokivat, kun he 
näkivät äitinsä ruumiin kannetta-
van. Eino oli varmasti murtunut 
vaimonsa traagisesta kuolemasta 

järjestivät kaikenlaisia kepposia 
yhdessä. “Lahja ja minä joimme 
Martinin limonadia kun hän oli 
nukkumassa ja sen jälkeen pullo 
täytettiin vedellä, jotta hän ei saisi 
tietää,” muistelee Patsy naurah-
taen. ”Meillä oli todella hauskaa 
yhdessä. Joskus menimme äiti-
ni Glon ja isoäiti Numin kanssa 
pienelle mökille Walesiin. Yleensä 
olimme siellä viidestään, koska 
Eino oli töissä. Joskus Noel-eno 
vaimonsa Isabellen kanssa ajoivat 
moottoripyörällä New Ferrystä 
vierailemaan päiväksi tai kahdeksi.  
”Yksi lomamatka päättyi melkein 
katastrofiin, mutta Eino oli on-
neksi silloin mukanamme. Käve-
limme Walesin maaseudulla, kun 
valtava kotka syöksähti alaspäin ja 
nappasi pienen Martinin. Eino al-
koi heittämään lintua kivillä niin 
kauan, kunnes se viimein irrotti 
Martinin kynsistään ja lensi pois.

Glo ja Jack saivat toisen 

Eino, Lahja, Martin ja Pearl vuonna 1943.

Vasemmalla Patsy, edessä Lahja, takana seisoo "Glo" ja vasemmalla 
Lahjan ja Martinin isoäiti "Num". Charlett Parkin Nissen Hutin 
mökin edessä v. 1950. Pearlin sisko Glo ja erityisesti äiti Num auttoivat 
paljon perhettä Pearlin kuoltua.

Vas. Jussi Ratia ja oik. Eino Ratia (keskimmäisistä ei ole tietoa). Kuva on ilmeisesti otettu 1929 Koivistolla.

ja lastensa yksinhuoltajuudesta, 
etenkin koska he olivat maassa, 
jossa hänellä oli edelleen ongelmia 
englannin kielen puhumisessa. Ei-
no ei silti koskaan valittanut.

Einon onneksi Pearlin van-
hemmat isä ”vanha Arthur”, äiti 
"Num",  sisko Gloria "Glo" ja vel-
jet ”nuori Arthur” ja Noel lupau-
tuivat auttamaan. Lahja ja Martin 
olivat vielä liian nuoria yksin jätet-
täviksi, joten Num muutti heidän 
luokseen Charlett Parkiin ja huo-
lehti lapsista Einon ollessa töissä.

Num oli asunut Pearlin sis-
kon Glon, hänen miehensä Jackin 
ja tyttärensä Patrician "Patsyn" 
luona Brighousessa Yorkshiressä. 
Uuden järjestelyn myötä Num 
huolehti Lahjasta ja Martinista 
Charlett Parkissa kouluaikoina ja 
koulujen loma-ajoiksi Num vei 
lapset Brighouseen. Patsy muis-
taa sen hyvin, sillä kaikki kolme 
lasta jakoivat makuuhuoneen ja 

lapsen Glynisin vielä asuessaan 
Brighousessa, Yorkshiressä. He 
kuitenkin muuttivat Glon veljen 
Noelin luokse New Ferryyn pian 
toisen lapsen syntymän jälkeen, 
koska Noel aloitti opiskelun sai-
raanhoitajaksi ja pääsi työharjoit-
teluun Wallaseyn sairaalaan. Noel 
oli ollut lentäjänä sodan aikana, 
mutta hänellä oli vielä sen jälkeen 
pitkä ja maineikas ura korkeasti 
koulutettuna mieshoitajana. Hän 

asuu edelleen Wallaseyssa ja on 
terve 98-vuotias. 

Glon ja Jackin kolmas lapsi 
John "Johnny" syntyi New Fer-
ryssä. Hänen isoisänsä "vanha Art-
hur" oli jo kuollut, joten Johnny 
kasvoi kutsuen Einoa isoisäkseen. 
Hänen siskonsa Glynis sanoi myö-
hemmin: ”Jokainen pieni poika 
tarvitsee isoisän, eikö tarvitsekin?” 

Jatkuu

Kertomus Eino Uuno Ratian perheen elämästä 
Suomessa ja maailmalla.

Haaveilee Koivistosta   osa 2
Kertomuksen on koonnut ja kirjoittanut Martin Ratia, Vietnam.
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Kiipeämällä 
kolmesti muutetun 
talon katolle ja 
asettumalla sen 
harjalle hajareisin 
istumaan, saattoi 
nähdä tulevan 
morsiammensa.

Juhannusta on Johannes Kastajan 
juhlana vietetty jo keskiajalta. 
Vuoden lyhyintä yötä oli vietetty 
kuitenkin jo pakanalliseen aikaan 
juhlatulin, huvitteluin ja enteitä 
ottamalla ja metelöimällä pahoja 
henkiä karkottaen. Monet koivis-
tolaisetkin juhannuksen viettota-
vat juontavat tuhansien vuosien 
taa. Tämä artikkeli perustuu ko-
konaisuudessaan Rossin kirjoi-
tukseen.

Juhlaan valmistautuminen 
alkoi perusteellisella siivoamisel-
la, matot ja verhot vaihdettiin. 
Aattona tuotiin tuoksuvia koi-
vuja sisälle ja aseteltiin portaiden 
eteen kokonaisia nuoria koivuja. 
Suomessa kaikki juhlapäivät aloi-
tetaan jo aattona, jolloin saunan 
kautta siirrytään arjesta pyhään. 
Saunan jälkeen nautittiin ateria ja 
lähdettiin katsomaan kokkoa ran-
taan tai niitylle.

Juhannuskokkojen polttami-
nen oli alkujaan vain itä- ja poh-
joissuomalainen tapa. Koiviston 
joka kylässä oli omia kokko- ja 
tanssipaikkoja. Lemminkylässä 
oli Aho ja Tetremuta, Tertinnie-
messän Lähteenmäki. Humaljo-
ella kokkoa poltettiin Ylipuolella 
ja Ruokoniemessä, Penttilässä 
Rantalassa ja Luotniemessä sekä 
Vanhassakylässä Peussan- ran-
nassa. Kirkkosaaressa järjestettiin 
suuria juhannusjuhlia kokkoineen 
Yhteiskoulun hyväksi.

Suuressa, kartionmuotoisessa 
kokossa poltettiin myös vanhat 
veneet. Kokon keskelle pysty-
tettiin salko, johon kiinnitettiin 
tuuheat katajanoksat, vanhat-
piiat ja-pojat. Jos oksat paloivat 
kokon mukana naimattomat pää-
sivät naimisiin. Rannoille tehtiin 
myös kutsukokkoja. Niillä pait-
si kutsuttiin kokolle, yritettiin 

harhauttaa naapurikylien väkeä 
sytyttämään kokkonsa aikaisin. 
Kokkojen koolla ja sillä, kuinka 
pitkään ne paloivat kussakin ran-
nassa, kilvoiteltiin.

Juhannusyönä on tehty tai-
koja ja otettu enteitä. Erityises-
ti tavat, jolla haluttiin selvittää 
mahdollinen naimaonni ja nähdä 
viitteitä tulevasta puolisosta olivat 
tärkeitä taikoja. Myös nuoret mie-
het pyrkivät näkemään tulevia. 
Kiipeämällä kolmesti muutetun 
talon katolle ja asettumalla sen 
harjalle hajareisin istumaan, saat-
toi nähdä tulevan morsiammensa.

Kirkkosaaren 
juhannusjuhla

Kirkkosaaressa järjestettiin suuret, 
ohjelmalliset juhannusjuhlat. Oh-
jelmassa oli puheita, laulua ja lau-
suntaa, soittoa ja erilaisia kilpailu-
ja. Juhlakentällä heitettiin piiltä ja 
ammuttiin pilkkaan. 1930-luvun 
lopulla ohjelmassa oli myös urhei-

Juhannuksen viettoa Koivistolla
Leena Rossin kirjasta koonnut Riikka Salokannel

Heilu, keinu, korkealle! 

Heilu, keinuni, korkealle! Nythän on juhannusilta. 
Mesimarja maistaa ja tuomi tuoksuu ja kuulas on 
taivahan silta. 

Heilu, keinuni, korkealle! Linnut ne laulavat häitä. 
Minä olen nuori kuin päivänkukka, en muistele 
suruja näitä. 

Heilu, keinuni, korkealle! Rintani riemuja laulan. 
Kedon helyt kullalle kuiskien poimin ja solmin sen 
vihreän paulan. 
Sanat Larin Kyösti eli Karl Gustaf Larson 
Sävel Oskar Merikanto

Leena Rossi on kirjassaan Koiviston arkielämää 
1880-luvulta 1930 luvulle, kirjoittanut myös 
koivistolaisten juhlaelämästä. 

lukilpailuja ja olympiavoimisteli-
joiden esityksiä rekillä ja nojapuil-
la. Mainoksen mukaan Koiviston 
Urheilijoiden järjestämässä juhan-
nusjuhlassa -38 ohjelmassa oli po-
jille pussijuoksua ja taitovoimiste-
luesityksiä ”pyramideja”.

Juhannusjuhlissa myös tans-
sittiin yli puolenyön. Parhaina 
vuosina orkestereita oli kaksikin. 
Vuonna 1930 ohjelman mukaan 
musiikista huolehtivat torvisoitto-
kunta ja jazz-orkesteri ja vuonna 
-36 Meteor ja Box Boys -orkeste-
rit. Myös Merikylpylän kasinolla 
juhlittiin juhannusta. Lehtitieto-
jen mukaan vuonna 1937 sinne 
tuli ”2 1/” tuhatta ihmistä”.

Juhannuspäivänä kyläiltiin

Juhannus oli liikkuva pyhäpäivä 
ja siten myös lepopäivä. Oli mah-

dollista ottaa vieraita vastaan kau-
emmistakin kylistä. Juhannus-
päivää vietettiinkin seurustellen 
vieraiden kanssa. Juhannuspäi-
vän ohjelmaan saattoivat kuulua 
myös julkiset juhlatilaisuudet, 
iltamat ja Suomen lipun päi-
vä. Esimerkiksi 1933 Koiviston 
nuorisoseura järjesti iltamat, jos-
sa lausunta- ja musiikkiohjelman 
lisäksi Minna Canthin näytelmä 
Hän on Sysmästä, sekä lopuksi 
tietenkin tanssia.
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Askolan aika 1952-1958 osa 4

Valma Luukka

Oman perheen lestadiolaiset

nuksena pääsimme ripille. Kirkko 
oli pullollaan väkeä, käytävätkin 
täynnä. Keskellä ristiä seisoi vel-
jeni Waltteri. Hänellä oli mahtava 
veisuuääni. Se kuului nylitse väen 
paljouden, kun hänenlauloi su-
vivirttä. Waltteri jäi Raumalle ja 
rakensi sinne talon. Hän tuli juh-
liini sieltä asti. V. 1950-luvulla oli 
osaamiskysely alttarin ääressä sei-
sovilta rippilapsilta. Vuosikymme-
niä myöhemmin rippikoulukaveri 
Korttialta, Pertti Wahqvist tunsi 
minut sairaalakäynnillä ja sanoi: 
”Valma, sinä pelastit meidät kir-
kossa rippikoulun päätösjuhlassa.”

Rippikoulun jälkeen aloitin 
pyhäkoulun opettajana ja kerho-
jen pitäjänä. Viikottain pyöräilin 
joka kylään ja kerhoiltaan tuli se-
kä lapsia, nuoria että heidän van-
hempiaan, jotka tarjosivat mehua 
ja pikkuleipiä kerholaisille. Voi 

Viimeksi kerroin, että isä, äiti ja 
veljeni Taisto muuttivat Askolaan 
ennen minua, koska kouluvuosi 
päättyi vasta toukokuun viimei-
senä päivänä. Isän työ sotakorva-
uskuunareitten parissa päättyi, ja 
isä halusi rakentaa äidille oman 
talon. Meille tarjottiin kylmää ti-
laa Orimattilasta, ehkä muualta-
kin, mutta vanhemmillani oli jo 
ikää sen verran, että tarvitsimme 
paikan, jossa olisi joku väliaikais-
rakennus. Se löytyi Askolan Huh-
taniitystä kahden tien risteyksestä. 
Pieni tila, jossa oli metsää puolet 
ja peltotilaa puolet, yhteensä 14 
ha. Peltotilkkujen vieressä oli pie-
ni harmaa mökki, jossa yksi tupa.
Huhtaniityssä asui ennen meitä 
Kurkia ja Tölkköjä. Maapohja oli 
kovaa savea, joka imi kovasti vettä 
sateella. 

Meillä ei ollut koneita, joten 
isä kävi ostamassa Talvelan tilalta 
Porvoosta pienen hevosen, jonka 
nimeksi annettiin Piiu. Piiusta tu-
li isän paras työtoveri ja perheen 
lemmikki. Se oli kova juoksemaan 
eikä päästänyt ketään ohitse. Jos 
lapset halusivat selkään Piiu kävi 
polvilleen, että nouseminen on-
nistuisi paremmin. Ovelta se tuli 
hakemaan leipää, jos oli pihalla 
vapaana. Isä kynti pellot yhdellä 
auralla hevosen vetämänä. Sie-
menen hän kylvi vakasta vanhan 
kansan malliin. Heinät ja viljat 
pantiin seipäille. Äiti teki pelto-
väelle piriskapiirakkaa ja mustik-
kasoppaa. Äiti osasi monenlaisia 
piirakkoja. Metsästä haimme sär-
vintä, kesällä marjoja ja syksyllä 
sieniä. Mökin luona oli alati kir-
kasvetinen lähde. Sieltä koukittiin 
vettä sekä keittiöön, saunaan että 
pyykkiin. Lähteestä saimme veden 
myös eläimille, ja siellä jäähdytet-
tiin maitotonkka, mikä vietiin 
aamulla maitolaiturille. Maitotili 
taisi olla ainut tulonlähde noihin 
aikoihin. Puintiapua saimme Kan-
tolan talosta. Sen talon asukkaista 
saimme myös ystäviä, uskollisia 
sellaisia.

Askolan kuntaan oli sijoitet-
tu paljon kovistolaisia, varsinkin 
Korttian kylään. Siellä oli Hoikka-
loita, Pullia, Peippoja, Hanttuja ja 
Wahlgvisteja, myös joku Luukka. 
Toinen koivistolaiskylä oli Huu-
varissa. Siellä asuivat Aatolat, Pie-
lat ja Passojat sekä Samulit.Monet 
heistä olivat myös lestadiolaisia. 
Eniten seuroja pidettiin ehkä Aa-
tolan talossa, koska se oli suurin 
rintamamiestalon pohjapiirustuk-
sella tehty rakennus. Myös meillä 
pidettiin seuroja, jopa pienessä 
mökissä. Sinne tuli seuravieraita 
Helsingistä. Luulen, että mukana 
oli äidin ja isän sukulaisia ja us-
kon ystäviä. Paikallisista ihmisistä 

siis sanoa, että olin Askolan en-
simmäinen nuoriso-ohjaaja siihen 
asti kun menin opiskelemaan Hel-

sinkiin. Nuo tehtävät kelpasivat 
teologisen tiedekunnan käytän-
nöllisen teologian harjoitukseksi.

Jatkoa seuraa

Heinäpellolla, mukana lapsenlapsia. Äiti, isä ja minä.

Äiti ja isä uuden talon vieressä. Isällä minun kutoma villapaita.

Rakennusvaihe. Alhaalla vanha mökki Huhtaniityssä.

Rippilapset v. 1954 Askolan pappilan etupihalla. Minä kirkkoherra Lauri Hakalehdon vieressä Inkeri-siskon 
hääleninki päälläni. Poikia 26 ja tyttöjä 26.

en muista ketään, joka olisi tullut 
seuroihin, paitsi kirkkoherra.

Askolan kirkkoherra oli viisas 
mies. Hän oli fil.kand. ja läänin-
rovasti. Pappilan ovet olivat aina 
auki. Kirkkoherralla oli suuri 
kokoelma muinaiskiviä, joita oli 
löytynyt ”kivipitäjästä”. Ylpeänä 
hän esitteli kirkkoherranviraston 
lasikaapeissa olevia kiviä. Nii-
tä oli myös ulkorakennuksessa. 
Myöhemmin ne siirrettiin Kan-
sallismuseoon. Kun koivistolaiset 
tulivat Askolaan, kirkkoherra oli 
sanonut: ”Nämähän ovat kum-
mallista väkeä, kun kutsuvat ko-
tiinsa. Ennen pappi sai olla rau-
hassa, mutta nyt on koko ajan 
liikennettä koteihin.” Minusta 
tuli välittömästi kirkkoherran 
apulainen kun muutin Askolaan. 
Oppikoululaisena minulla oli vain 
kaksi viikkoa rippikoulua. Juhan-
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Koivistolaislähtöisiin uusiin 
ylioppilaisiin keväällä 2021 
kuuluvat mm.

Kangasalan lukiosta 
ylioppilaiksi tulleet EEVA 
MYLLÖ ja LIISI MYLLÖ. 

Tyttöjen isoisä Olavi Hovi 
on lähtöisin Koiviston 
Vatnuorin Pullinniemestä.

AARO SAKARI SALMI on 
kirjoittanut ylioppilaaksi 
Turun klassillisesta 
lukiosta.

Vanhemmat Anu ja Sakari 
Salmi.
Mummo Eija Tuominen
Isoisovanhemmat Irja s. 
Ratia Humaljoelta ja Viljo 
Samuli Saarenpäästä.

Tuore ylioppilas 
EVERT KUTILAINEN, 
Mäntsälä

Äiti Kirsi-Mia Kutilainen 
os. Römpötti, äidin isä 
Tenho Römpötti, Evertin 
vaari, äidin isänisä Einari 
Römpötti, Kirsi-Mian 
pappa Einari syntynyt 
Koivistolla, Rautasen 
Lemminkylässä.

Emma JOHANNA 
SAHONEN on kirjoittanut 
ylioppilaaksi Turun 
Puolalanmäen lukiosta.

Vanhemmat Pia ja Vesa 
Sahonen.
Mummo Eija Tuominen
Isoisovanhemmat Irja s. 
Ratia Humaljoelta ja Viljo 
Samuli Saarenpäästä.

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
KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Vuoden Koivistolainen 2021

Vuoden Koivistolainen 2021 odottaa valintaansa. 
Nimitys on tunnustus koivistolaisjuuriselle henkilölle, joka on 
menestynyt ammattitoiminnassaan tai erikoisalallaan. Vuoden 
Koivistolainen -nimitystä ei myönnetä koivistolaisesta järjestö-
työstä eikä perinnetoiminnasta. Valinnan tekee Koivisto-Seuran 
johtokunta vuosittain määräaikaan toimitettujen ehdotusten jou-
kosta. Vapaamuotoisista ehdotuksista tulee ilmetä kootusti perus-
telut valinnalle, ehdokkaan nimi yhteystietoineen sekä ehdottajan 
nimi yhteystietoineen. Ehdotukset Vuoden Koivistolaiseksi 2021 
pyydetään toimittamaan 15.8.2021 mennessä seuran sihteerille 
sähköpostitse jorma.kallonen@nic.fi tai postitse: 
Sihteeri, Jorma Kallonen, Koivukuja 23, 21530 Paimio. 

Johtokunta

Mie tiijjän
hoiattant aviopuoliso-hallitsijjaan 
Pietari rakastajjii avul enne aiko-
jaan pois häiritsemäst (mist hää 
sit o varmast sant lisänimmeenki 
Suur.) Hänel niitä pitkävartisii 
marsalkasauvamiehii ol useampii-
ki. Yks niist, se ”kulissirakentajan” 
tääl Suomes ainaskii tunnettu Pat-
jómkin, hankki keisarinnal Krimi 
niemimaa ja koko Ukriainankii. 
No mut, Katariina ja Kustaa ta-
pasiit v 1783 salasiks tarkotetuis 
neuvotteluis Suome kamaral. Ko 
hyö kohtasiit Hamina satamas, 
ni Keisarinna saapues kaupun-
kii, siel ammuttii juhla kunniaks 
101 tykilaukaust! No, keisarinna 
kuiteskii kyllästy aika pia ”hulluu 
kuninkaasee”, ja sithä myöhemmi 
Kustaa puki muutama oma soti-
laa Vennäi armeija assuu ja pani 
höijjät ampumaa ruotsalaisii päi, 
ja nii saatiiki aikaa ”Kustaa sota”, 
mis Ruuneperi anto Sven Tuuvva 
isänkii, ”jo ikämies ko Kustavi so-
tassa taisteli”, kaatuu enne periks 
antamatonta poikaans. (Ei niitä 
Mainila laukauksiika varmast ve-
näläiset itse keksineet - matkiit 

”Kyl luonto opettaa tikapoja puu-
hu nousemaa”. Onkoha se sama 
luonto ko opettaa eeva pojankii 
kiipeemmä arvoasteikos aina vaa 
korkeampii asemii? Kyl silt vai-
kuttaa, ainaskii ko aatteloo vähä-
kii korkeampii maailma politiikas 
etennehhii miehii ja naisii, nii 
enneaikasii ko nykysiiki. Katsotaa 
nyt vaik Koivistol arvokkaa eh-
toolliskalki lahjottanutta kuningas 
Kustaa III:ta. Hänest tul Ruotsi 
(ja samal kans Suome kuningas) 
valtapuoluei Hattui ja Myssyi val-
tataisteluihi ja Chyteniukse Anti 
rahapolitiikkaa tyytymätömä ar-
meija avul. Suomelinna raken-
nustyökii keskeytettii. Vaik hää 
ol vast 25-vuotias, ni porvoolaise 
Yrjö Maunu Sprengtpuurtteni ja 
tämä velje Jan Magnukse konsteil 
Kustaa kaappas yksinvalla itsellee 
1772. 

Vennäimaa valtijaks ol 10 
vuotta varemmi noust Kustaa serk-
ku, Katariina II, kuka ol 14-vuoti-
aan atoptoitu Kustaa sukkuu ja sit 

teattermiehe mielikuvitukse len-
nokkuuvest.)

Suome Suurruhtinail ol usi-
ampii laivoi Suomee suuntautuvil 
tutustumis- ja huviretkii varte. 
Yks komiampii ol varmast Niko-
lai II:e huvialus s/s Štantart. Ko se 
ajo karil Hango etustal 1907, sen 
pelastustöihi osallistu suomalaine 
meripelastusyhtiö Neptun. Val-
lankumoukse pyörtehis se joutu 
polšviikkii haltuu ja siint tehtii 
miinalaiva Martí, varmast Kuupa 
kansallissankar José Julián Martí 
Pérezi (1853-95) kunniaks.

Sinise markinaali alaosas vii-
mekertases Viestis ol kuva Vennäi 
Aleksanteri III:e vierailust Lap-
peerannas elokuus 1885. Häne 
huvijahtiin ol nimeltää Morovia. 
Mut enhä mie siint kyselt teilt 
mittää. Miehä halusi tietoi Koivis-
to kirkos sikoinaa riippuneest ns. 
votiivilaivast, mikä nykysi o Koi-
vikko-säätiö Maria päivän 1960 
lahjottaman sijotettu Jojannekse 
(entisee Hamina) kirkkoo. Siint o 
tarkat tiijjot Riitta Sarastie ja Anja 
Nyroosi Helsingi Koivistolaiset ry 

Martti Piela

naisii kerho perinnetoimikunna 
julkasus Koivisto kirko pyhät esi-
neet s. 9 - .

Niiko varmast aika moni teis-
tkii, mie on sen siel nähntkii. Se 
o saatu jo Koivisto puukirkkoo jo 
1763, mut sen tarkkaa tekovuot-
ta ei tiijjetä varmast. Sen malliin 

o olt täystakiloitu rekatti, minkä 
patterkannel o 24 tykkii. Laiva o 
85 senttii pitkä ja 28 senttii levvee.

”Kyl luonto opettaa suvepoja 
ulvomaa.” 


