
Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtienNro 10 Lokakuu 2014

Kieltolaki vallitsi 
Suomessa vuosi-
na 1919–1932. 
Sen aikana oli 
kiellettyä valmis-
taa, myydä, tuoda 
maahan, kuljet-
taa ja varastoida 
alkoholia. 

Teksti Hertta Hulkkonen, kuvat Jorma Kallonen

Salakuljettajien vanavedessä

Mistään kovin salamyhkäisestä ei 
vielä näyttänyt olevan kyse, kun 
kyläyhdistyksen runsaslukuinen 
seurue astui Helsingin Kauppato-
rilla M/S Natalia-nimiseen laivaan 
ja otti paikkansa valmiiksi katetun 
buffetpöydän ympäriltä. Illallisris-
teilyn aihe oli kuitenkin sangen 
kutkuttava, nimittäin kieltolaki ja 
pirtun salakuljetus. 

Kieltolaki vallitsi Suomessa 
vuosina 1919–1932. Sen aikana 
oli kiellettyä valmistaa, myydä, 
tuoda maahan, kuljettaa ja varas-
toida alkoholia. Moinen asiaintila 
johti siihen, että pirtun salakulje-
tus alkoi kukoistaa. Salakuljettajat 
seilasivat uhkarohkeasti Suomen-
lahdella lastinaan litrakaupalla 
pirtua, ja nyt oli tarkoitus kyntää 
Helsingin saariston vesiä heidän 
vanavedessään, salakuljettajien 
suosimia reittejä pitkin. 

Kaksituntisen risteilyn aikana 
kuljettiin Kruunuvuorenselän yli 
kohti itää, ja kieltolakiajan saloi-
hin perehdytti nauhalta kuuluva 
selostus. Santahaminan kuuluisa 
nostosilta alitettiin sekä meno- 
että paluumatkalla, ja reitti kul-
ki Jollaksen ja Villingin ohi aina 
Kallahdenselälle asti. Matkalla 
ohitettiin myös merivoimille ai-
kaisemmin kuulunut, luonnon-
varoiltaan runsas Vallisaari, ja 
päästiinpä paluumatkalla ihaile-
maan Suomenlinnassa sijaitsevaa 
sukellusvene Vesikkoa melkein 
hipaisuetäisyydeltä. 

Sää suosi kyläyhdistyksen ret-
keilijöitä, sillä loppukesän ilta lois-
ti kauneimmillaan. Merimaisemaa 
ja Helsingin itäsaariston hulppei-
ta huviloita, kauniita kallioita se-
kä tietysti monenlaisia vesipelejä 
päästiin M/S Natalian kannelta ja 
ruokasalista ihailemaan laskevan 
auringon valossa. 

Kieltolain aikaan salakuljet-
tajat liikkuivat sen sijaan pääosin 
öisin. Pirtua tuotiin Suomeen 
yleensä Virosta, Saksasta tai Dan-
zigista. Tullilla ei ollut varsinkaan 
aluksi mahdollisuuksia valvoa sa-
lakuljetusta, joten laiton kauppa 
pääsi rehottamaan. Suomen ra-
javesillä keinahteli useita aluksia, 
jotka oli lastattu täyteen pirtua 
ja joista salakuljettajat lastasivat 
omat paattinsa täyteen. Saalis tuo-
tiin usein maihin spriitorpedoissa, 
joita hinattiin veneen perässä noin 
2–3 metrin syvyydessä. Jos meri-
vartiosto sattui vastaan, torpedo 

oli helppo irrottaa veneen perästä 
ja antaa painua pohjaan, mistä sen 
pääsi myöhemmin onkimaan esiin 
liimakorkkiin kiinnitetyn narun 
avulla. 

Salakuljettajat sijoittivat 
saaliinsa välivarastoihin pitkin 
rannikkoa, mistä sitä myytiin 
eteenpäin. Salakuljetushommiin 
osallistuminen oli työlästä ja vaa-
rallista puuhaa. Kyläläiset ja naa-
purit tunnistivat alan harjoittajan 
usein siitä, että tällä alkoi olla 
varaa tehdä kotiin ja pihamail-
le uusia hankintoja. Hommissa 
saattoi siis päästä rikastumaankin. 
Tunnetuin salakuljettaja lienee 
pirtukuninkaaksikin tituleerattu 
viipurilaissyntyinen Algoth Niska, 
joka oli kielitaitoinen mies ja tai-
tava merenkävijä. Pirtukuningas 
tunnettiin myös herrasmiehenä, 
eikä hän koskaan turvautunut 
väkivaltaan. Mittelöiltä virkaval-
lan kanssa ovela salakuljettaja ei 
kuitenkaan välttynyt, ja Niskan 
seikkailuista tullimiesten kanssa 
saatiinkin kuulla risteilyn aikana 
seikkaperäisiä selostuksia. 

Kieltolakitarinoiden lomas-
sa oli mukava myös kiivetä M/S 
Natalian kannelle haistelemaan 
merta ja ihailemaan auringonlas-
kun valossa kylpevää Helsingin 
itäsaaristoa, samoja vesiä joilla 
pirtutorpedot 90 vuotta sitten li-
puivat rantaan. Ja vaikka nauhalta 
kuuluneen selostuksen jokainen 
sana ei olisikaan kantautunut kor-
viin, vähintään yhtä mukavaa oli 
nauttia buffetpöydän herkuista ja 

Vatnuorin kyläyhdistyksen syystapahtumassa seilattiin tällä 
kertaa vinhoille vesille. 

Tiijjät sie?
Vähä aikaa sit miu kohtpuolee 
90-vuotias Sepe-ennoi Kaari-
nast tekstail miul, et Ilmar-eno, 
häne kaikist vanhemp veljeen, 
ajel nuoren miehen autollaa 
asiakkahhii Kivennavalt Koi-
visto toril, ja et kerra hääkii, Se-
pe, ol mukan. Uuvekirko kohal 
ol tiel sellane kohta, mist näki 
yli koko Karjalam maa. Myö-
hemmihä Ilmar-eno ajel pussii 
Helsingi ja Pietari vällilki.

Koivisto Auto varmast 
tuntoo nykysi ainaskii puol 
Suomee, ko Koivistol v.1928 
alkujaa Toivo Tommola kave-
reinee perustama yhtymä pussei 
risteilöö ainaskii yheksäl paikka-
kunnal Suomes pohjosest etelää 
ast. Alumperi Tommola ja ka-
verit alkoit liikennöijjä Koivisto 
- Viipuri vällii kahel Hudson-
merkkisel pikkuautol. Reittii 
ajettii kaheksa kertaa päiväs. Ko 
homma ei oikee ottant kannat-
taaksee, ni muut myyä mutka-
siit omat osaakkeet Tommolal. 
1931 yhtiö hankki ensimmäi-
set kaks Ford-pussia. Talviso-
vast lähtie yhtiö pääpaikaks tul 
Lahti. Nykysi yhtiötä pyörittää 
Tommola lapselapset ja se työl-
listää melkee 1500 ihmistä.

Mut Koiviston Auto ei ol-
tkaa ensmäne, mikä alotti lin-
jurliikentee Koivisto ja Viipuri 
välisel reitil. Ensmäne linja-auto 
ilmesty Koivisto raitil säännöl-
lisest liikennöimää jo kevvääl 
1925. Tiijjätkös sie ja ossaatkos 
kertoo, et kuka ehti jo enne 
Toivolaa hankkimaa kauppala 
liikenteesee linjuri kulettammaa 
koivistolaisii "Karjalaisii kaupun-
kii”? Jos tuon taijjat, ni kerroha 
tietois Viesti sivuil oikee omal ni-
melläis. Ja jospas viel paljastaisit 
vaik senkii, et mist tuon tiijjon 
kaivoit essii, ni oiskii mastii. 

Martti Piela

maukkaista juomista hyvässä seu-
rassa. Samanlaiset huvit lienevät 
kiinnostaneen jo kieltolain aikaan. 

Vatnuorin Kyläyhdistyksen syysretki on alkamassa.

Loppukesän ilta kauneimmillaan. 

Mahtoivatko salakuljettajat seilata näin komeilla paateilla? 

Liikennettä kuin parhaina salakuljetusaikoina. 
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

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

Toimitus ei vastaa sille lähetetystä ma-
teriaalista. Lehden vastuu ilmoituksista 
rajoittuu ilmoitushintaan. 
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön 
oikeellisuudesta ja toimittamiensa 
kuvien käyttöoikeuksista.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai 
muokata sille toimitettua aineistoa.
Liikeilmoitukset 50 snt/ppm
Kuolinilmoitukset  34 snt/ppm
Lasten kuvalliset onnittelut 6e/kpl

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot, 
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat 
toimitetaan osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen, 
Koiviston Viesti  p. 0400 780 398
Rauhankatu 8, 15110 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu palautus-
kuori osoitteineen.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai sähköisesti 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 28e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 10e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös tä-
mäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta pohjoismai-
hin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi 
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyhteys: Nordea 151930-186847

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

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos kaikille Villa Karhulan Mehto -kodin 

hoitajille Sirkan hyvästä hoidosta.
Siunattu läheisten läsnä ollessa.

Kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Sirkka Siviä
PEUSSA
s. 06.10.1917 Koivisto
k. 06.09.2014 Kotka

Ei täältä kauniimmin lähteä vois, 
kuin nukkua hiljaa pois.

Lämmöllä muisten
Lauri -veli ja Maire -sisko perheineen
Velivainajien lapset perheineen

Äitimme, mummomme

Aino Eeva 
KITULA
o.s. Niemi

s. 3.4.1915 Koivisto
k. 9.9.2014 Perniö

Nyt kädet yhteen liitämme
ja äidistämme kiitämme.
Lahjoita Jeesus laupias,
äidille ilo autuas.
    virsi 467:4

Lämmöllä muistaen
Pirkko, Helka, Anneli, Leena,
Helinä, Risto ja Eija perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Tällä kertaa aloitan Koiviston Viestin kirjoituksen ne-
gatiivisesti, sanalla ”älä”. Jumalan käskytkin alkavat 
näin. Monet ovat yrittäneet kääntää käskyjä myön-
teiseen muotoon, mutta silloin niiltä katoaa voima.

Tänä aikana maailmalta ja Suomestakin on kor-
viimme tullut viestejä varsinkin hyljätyistä lapsista. 
Mutta ei aikuinenkaan kestä, jos joutuu hyljätyksi. 
Esimerkiksi avioerossa. Tunne siitä ja toisen vakuu-
tus, että ei kelpaa mihinkään , nujertaa ihmisen. Jos 
joutuu hyljätyksi, tarvitsee totisesti monta, jotka nos-
tavat ylös.

Hyljätyt lapset ovat yhteiskunnissa suuri haava. 
Heistä pitäisi nousta kansakunnalle toivo ja tulevai-
suus. Jos heidät hyljätään tai pahoinpidellään, jopa 
käytetään hyväksi, millainen tulevaisuus sellaisella 
kansalla on. Siksi Jumalan sana kieltää hylkäämisen. 
Minä olen ajatellut sekä neljännen että kuudennen 
käskyn sisältävän tämän ajatuksen, että vanhempien 
ja puolison pettäminen ja hylkääminen ovat Jumalan 
silmissä erittäin paha asia. Sellaisesta ei seuraa siunaus 
vaan rangaistus. 

Saint Mikaelin päivä on perinteisesti käsitetty 
”Lasten ja enkelien” päiväksi. Se on suuri kirkollinen 
juhla, joka kertoo voittaja enkelistä, joka karkotti pa-
han Jumalan taivaasta tänne maan päälle. Pahalla on 
täällä rajallinen valta eksyttää ja horjuttaa ihmisen 
elämää. Hyvät ja pahat enkelit taistelevat täällä maail-
massa ihmisten sieluista. Tiedämme Raamatusta, että 
Jumalan rakkaus ja hyvyys lopulta voittavat.

Eli jos joku meistä joutuu hyljätyksi ihmisten 
joukossa, on hyvä muistaa, että Jumala enkeleineen 
on hyljätyn auttaja ja tukija. Me olemme saaneet sen 
kokea. Tämän lehden lukijat tietävät, että Jumala ei 
hyljännyt meitä sodan jaloissa, vaan antoi meille uu-
den innostuksen rakentaa tätä maata omista kolhuis-
tamme huolimatta. Hän antoi meidän kauttamme 
raikkaan tuulahduksen koko maallemme. 

Älä hylkää!

Kannattaa pitää kiinni Jumalan lupauksista. Tiedän 
kyllä, että ns. ”uskovaisetkin” saattavat hyljätä lapsiansa ja 
toisiansa muka uskonnollisista syistä. Sellainen ihminen 
ei kyllä ole sisäistänyt Jeesuksen sanomaa rakkaudesta. 
Apostolitkin muistuttavat: ”heikkouskoista hoivatkaa”. 
Profeetta kieltää sormella osoittelun ja pahan puhumisen 
toisista ihmisistä. Luther neuvoo kahdeksannessa käskyssä, 
että pitää aina selittää asiat parhain päin. Hengellisen lau-
lun tekijä pyytää: ”Jeesus, Jeesus, ällös ohi käy, vaan kun 
virvoitat Sä muita, luoksein ennättäy!”. Rukous on hyvä 
väline lähestyä ”hyljättynäkin” armoistuinta. Sieltä virtaa 
kristallinkirkas vesi, joka virvoittaa nääntyneen sielumme.

Monet yksinäiset vanhukset pyytävät laulamaan virt-
tä: ”Muista Jeesus minua, voimieni uupuessa…”. Monet 
heistä ovat onnellisia, kun joku käy heitä katsomassa ja 
muistuttaa: Yksi on , joka ei hylkää, vaan pitää meitä rak-
kaana loppuun asti – enkeliensä kautta.

Kuulakkaan syksyn terveisin Valma Luukka

Johtokunna asjoi

Koivisto-Seuran johtokunta kokoontui 
4.10.2014 Porvoon Vanhamoisiossa.
Kokouksessa keskusteltiin seuran taloustilanteesta. Koivis-
ton Viestin painatus- ja postituskustannukset ovat nousseet 
ennakoidusti. Ilmoitustuotot ja jäsenmaksut ovat sen sijaan 
jääneet arvioitua pienemmiksi. Jäsenmaksut ovat seuralle 
välttämättömiä aktiivisen toiminnan ylläpitämiseksi. Lei-
jonanosa tuotosta kuluu kerran kuukaudessa ilmestyvän 
lehden kustannuksiin. Yhtä välttämätöntä kuin jäsenmak-
sun kerääminen onkin välttää turhia kuluja, joita aiheutuu 
esimerkiksi jäsenyyden myöhästyneestä peruuttamisesta jä-
senmaksujakson jo alettua. Tämä on huomioitava etenkin 
Karjalan Liiton jäsenmaksun kohdalla, joka peritään seural-
tamme määrätyn ajankohdan jäsenmäärän mukaan. Jäsen 
poistetaan Koivisto-Seuran rekisteristä maksamattomien 
jäsenmaksujen vuoksi. Jäseneksi voi liittyä uudelleen vasta, 
kun myös maksamatta jääneet jäsenmaksut on maksettu.

Johtokunta hyväksyi seuraan 28 uutta jäsentä sekä 15 
ylioppilasjäsentä. Seurasta on eronnut 59 jäsentä vuoden 
2014 aikana.

Johtokunta suunnitteli tulevaa myyntituotevalikoi-
maa, johon pyritään löytämään jäsenistön tarpeisiin sopivia 
tuotteita. Uutta valikoimaa pyritään saamaan etenkin ensi 
kesän Koivisto-juhlille Paraisille.

Koivisto-Seura on onnitellut adressilla kunniajäsentään 
Ester Malmsia, joka täytti 100 vuotta 28.9.2014.

Johtokunta

Syksy
Vesi vihmoo pihalla ja lyö kattoon. Tuuli riepottelee 
lehtien haravointikasoja. Veneet on nostettu talviteloil-
le. Sienet poimittu. On syksy. Kiihkeän kesän jälkeen 
tulee pysähdys. Pimeys valtaa alaa illoista. Takkatuli 
tuntuu kutsuvalta. Syksy pysäyttää ajan.

Maailmalta, läheltä ja kaukaa, kantautuu surullisia 
uutisia ja iloisia asioita. Miten osallistua iloon ja rie-
muun toisaalla, kun toisaalla murhe lyö päälle, kuin 
syysmyrskyn aallot kallioon. Liekö syksy juuri siksi hyvä 
vuodenaika, että silloin aika todellakin tuntuu pysäh-
tyvän. Silloin on myös aikaa pysähtyä läheisten kanssa 
muistelemaan menneitä ja valmistautua tulevaan. 

Kävin viimeviikolla Pietarissa työasioissa. Asian 
lomassa keskustelimme maittemme väleistä ja Venäjän 
tilanteesta. Pohdimme maitten välisen yhteistyön vai-
keutumisesta. Pääsin kertomaan kesäisestä loistavasti 
onnistuneesta Ystävyyden rannat –juhlastamme Koi-
vistolla. Tähän keskustelukumppanimme totesi: ”Mitä 
vaikeammat ajat, sen tärkeämpiä toiset ihmiset ovat 
meille” ja ”voimmeko muuta, kuin pahoina aikoina 
koittaa olla hyvyyden puolella”.
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040-516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050-516 5651
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Sihteeri, Virpi Huhtanen, 
Ahtaanmäki1A2, 02280 Espoo. 
puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
puh. 05-5448850
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 Mirja Haapanen, 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

Siunaus toimitettu Kymin kirkossa 18.10.2014 lähiomaisten 
läsnä ollessa. Kiitämme Karhulan kotihoitoa ja sairaalaa sekä 

KOKS:ia äitimme hyvästä hoidosta. Kiitokset myös meitä 
muistaneille osanotostanne.

Rakas äitimme,
mummimme ja isomummimme

Anja
VAINIO
o.s. Hilska
s. 13.02.1922 Koivisto
k. 25.09.2014 Kotka

Kaivaten, muistaen, kiittäen
Marja ja Veikko
 Lassi, Mirva, Matilda ja Mikael
Irma
 Juho
 Jenni
Muut sukulaiset ja ystävät

Jeesus sanoi:
”Minä olen ylösnousemus ja elämä.
Joka uskoo minuun, se elää,
vaikka olisi kuollut.
Eikä yksikään, joka elää ja
uskoo minuun, ikinä kuole.”
    Joh. 11:25-26

Jo Karjalan kunnailla lehtii puu…
 Vie sinne mun kaihoni pohjaton.

Mitä sie joutavana viskaat pois, sitä 
huomispäin tarvihet

Seuran perinteinen järjestöseminaari pidettiin kuun 
alussa Porvoon Vanhamoisiossa. Kävimme läpi viime 
kesän juhlien kokemuksia ja kirjasimme niitä talteen 
vastaisen varalle. Juhlat onnistuivat yllättävän hyvin, 
kun otetaan huomioon, että monet asiat jouduttiin 
improvisoimaan paikan päällä. Meitä oli siellä 
yksitoista bussillista ja muutoin tulleet päälle; saa 
nähdä, paljonko väkeä saapuu Paraisille ensi kesän 
juhlille. Niiden ajankohta kannattaa merkitä muistiin: 
25.-26.7.2015.

Kunnon seminaarin tapaan meillä oli ryhmätöitä, 
ja pureuduimme seuran tilaisuuksien ja Koiviston 
Viestin kehittämiseen. Ratkaistavia ongelmia on 
paljon. Vuosikokoukset ovat näivettyneet kuiviksi 
muodollisuuksiksi, kun talvijuhlaan ei ole löytynyt 
ohjelmaa. Kesäjuhla puolestaan pystytään järjestämään 
nykyisin enää noin viidellä paikkakunnalla, joten 
se ei saa olla liian rasittava isäntäyhdistykselle. 
Järjestöseminaari toimii sen sijaan hyvin, ja yksi 
mahdollisuus olisi yhdistää se vuosikokoukseen.

Ideoita syntyi runsaasti, ja ne kerättiin muistiin seuran 
johtokunnan jatkokäsittelyä varten. 

Seminaarissa käytiin myös läpi evoluutiopsykologian 
eli ihmisen periytyvän käyttäytymisen yhteyksiä 
järjestötoimintaan. Koivistolaisuus yhdistää seuran 
piirissä toimivat ihmiset eräänlaiseksi heimoksi, 
jonka jäsenet haluavat pitää yhteyttä ja tavata 
toisiaan. Koivistomerkkiset myyntiartikkelimme ovat 
tunnuksia tämän heimon jäsenyydestä; selvitämmekin 
parhaillaan uusien artikkelien tuomista tarjolle. 
Ansiomerkit ja valinta vuoden koivistolaiseksi 
liittyvät taas ihmiselle tärkeään hierarkkisen aseman 
kuvaamiseen. 

Näin syksyllä kohtaamme periytyvää käyttäytymistä 
myös siinä, että päivänvalon väheneminen patistaa 
meitä syömään enemmän ja täyttämään muutoinkin 
varastoja. Sitten tulee joulu ja voi lahjoittaa tavaroita 
pois, ja kevään tullen voi aloittaa laihdutuskuurin 
paremmin ennustein. Näin olemme vuodenkiertoon 
sopeutuneet. 

Jouni J Särkijärvi

Puhe Anja Vainion muistotilaisuudessa 
Kotkassa 18.10.2014
”Kotitanhuut Härkälässä
usein muistuu mieleen.
Lapsuusajan leikkipaikat,
pellot, niityt, hiekkarannat.

Syksyllä kun myrskytuuli
yltyi riehumaan,
vaahtopäiset laineet löivät
rantaan hiekkamaan.

Talvet, kesät riemuineen
ain’ säilyy muistoissa.
Onnen hetket nuoruuden
ja vaivat vanhuuden, on osa elämää.”

Senja Karhu, Villasen sukua Koiviston 
Härkälästä ja Anjan sukua äidin puolel-
ta, kirjoitti v. 1996 ”Villasen suku Koi-
viston Härkälästä maailmalle”-kirjasessa.

Äitini oli tyypillinen siirtokarjalainen. Monien evakkojen ta-
paan hän joutui asumaan useilla paikkakunnilla vailla tietoa 
siitä, mihin lopullisesti asettua. Paikkakuntia oli toistakym-
mentä, mm. Kuhmoinen, Salo, Uusikaupunki ja Rovaniemi.

Pääasiassa hän oli kuitenkin kahden paikkakunnan asukas 
elämänsä loppuun asti: toisaalta hän oli kymiläinen ja toisaalta 
koivistolainen. Koivistolaisuus alkoi korostua iän myötä.

Äidin lapsuuden ja nuoruuden koulukaupunki oli Vii-
puri, jossa hän syksyllä 1938 aloitti kauppakoulun. Sodan 
puhjettua hän suoritti opintonsa loppuun Viipurista Lahteen 
siirtyneessä kauppakoulussa tuttujen Viipurin opettajiensa 
johdolla. Hän jatkoi opintojaan Lahden kauppaopistossa. 
Vielä runsas vuosi sitten olin äitini kanssa Viipurin kauppa-
koululuokan kokouksessa Helsingissä. Seitsemästä oppilaasta 
oli paikalla viisi, kaikki täyttäneet 90 vuotta. 

Äidin varsinainen työkaupunki oli Kotka, jonne hän ke-
sällä sopivalla kelillä päivittäin ajoi polkupyörällä Kymistä. 
Monipuolinen liikunta oli hänelle tärkeää. Työelämään hän 
tosin siirtyi vasta melko myöhään. Hän huolehti kodista ja 
meistä tyttäristä lähes rippikouluikäämme asti. Oli mukava 
tulla koulusta kotiin uunilämpimiä piirakoita maistelemaan. 
Karjalaisen ruokaperinteen hän toi kotiimme.

Äiti ja isä olivat innokkaita matkailijoita. He olivat en-
simmäisten joukossa avartamassa maailmankuvaansa jo 1950 
–luvulla. Turhaan äiti ei myöskään opiskellut italiaa työväen-
opistossa, sillä tiet veivät hänet myös Roomaan. Euroopan 
ohella matkat suuntautuivat Pohjois-Amerikkaan, Pohjois-
Afrikkaan ja Aasiaan. Kävin hänen monesti mm. Arabiemi-
raateissa. Lämmin merivesi, hieno hiekka ja aurinko siirsivät 
hänet pimeästä ja koleasta kotimaasta valoon ja lämpöön.

Kesäisillä Koiviston juhlilla hän tapasi sukulaisia, ystä-
viä, naapureita ja tuttavia. Sinne hän pukeutui itse ompele-
maansa Koiviston kansallispukuun. Koiviston viesti -lehti 
piti hänet tiukasti kiinni juurissaan. 

Äiti oli erittäin aktiivinen yhdistys- ja seuraihminen. 
Hänen kalenterinsa oli täynnä. Heti aamusta hän meni ka-
lenterista tutkailemaan päivän ohjelmaa. Avonainen kalenteri 
jäi lojumaan hänen kirjoituspöydälleen, kun ambulanssi vei 
hänet sairaalaan heinäkuun 17. päivän aamuna kuluneena 
kesänä. Teatterimatkat lähikaupunkeihin, kuntoa ylläpitävät 
kylpylämatkat, Karjalaseuran kokoontumiset, Kristillisten 
eläkeläisten piiri, Martan pirtin kahvihetket, kuntosali ja vesi-
voimistelu rytmittivät sopivasti äidin arkea. Karhunkulmasta 
tuli loppuaikoina tärkeä tukikohta. Siellä hän oli ollut vielä 
vähän ennen sairaskohtaustaan. Mieluisimpia hänelle olivat 
kokoontumiset, joissa laulettiin ja soitettiin.

Äiti oli hyvin ahkera lukija. Kirjojen maailmaan hän su-
kelsi erityisesti iltaisin; kirjan ääreen hän usein nukahtikin. 
Kirjapinot kasvoivat hänen asunnossaan. 

Yksinäisyys vaivasi häntä ajoittain. Sairaus kavensi hänen 
elämänpiiriään. Alzheimerin tauti liu’utti hänet syvemmälle 
entisiin aikoihin. Kaukolan pihakeinussa istuessaan ja Kymijo-
kea katsellessaan Koiviston salmi laivoineen nousi usein hänen 
mieleensä. Samoin leikit Härkälän rantakivillä.

Sairaudestaan huolimatta hän kuitenkin muisti ja tunsi 
lähipiirinsä. Lukuisia kertoja hän sairasvuoteellaan kyseli 
lastenlastensa kuulumisia ja iloitsi, kun häntä mentiin kat-
somaan. Katsekontakti ja kädenpuristus viestivät yhteydes-
tä, vaikka viimeinen aivoinfarkti puheky-vyn oli vienytkin.

Nyt suvun vanhin - matriarkka - on poissa. 

Senja Karhu lopetti runonsa seuraaviin säkeisiin:
”Niin ovat vuodet vierineet,
ja vuosikymmenet.
Suvun vanhat jäsenet
on täältä poistuneet,
ja uudet syntyneet.”

Marja Vaikkinen, Anja Vainion tytär
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Laina Agge, päiväkirja 1939 – 1940

Sota-ajan Päiväkirjaa 1939
Sota alkoi 30 pv marrask. 1. pv 
jouluk. evakuoitiin väki saaresta 
pois – jäin karjanhoitajaksi. En-
simmäiset kaksi viikkoa kuluivat 
jokseenkin rauhallisesti täälläpäin, 
kaukaista ampumisen jyrinää 
kuului, pommittivat vähemmässä 
määrin saaria.

18 pv. jouluk. Tänään ensim-
mäinen kamala pommituspäivä. 
Pesin pyykkiä ja vähänväliä täytyi 
kurkistaa ulos kun kuului kama-
laa tykkien pauketta, konekivärin 
laulua ja koneen surinaa.

19 pv. Samanlaista, koneet 
lentelivät kaiken päivää. Kun 
menin naapurin kaivolle täytyi 
pysähtyä suuren koivun juurelle 
suojaan kun yhdeksän ryssän ko-
netta lensi yhtaikaa, oli siinä aika 
lauma. Iltapäivällä kauhistuin kun 
näin Patalassa tulipalon, täytyi 
lähteä Eistilään katsomaan mitä 
siellä oli. Vääpeli tuli illalla ja neu-
voi menemään kellariin suojaan.

20 pv. Tänään jäivät lehmät 
juottamatta täytyi mennä kar-
kuun kellariin. Siellä oli kylmä ja 
leipä tahtoi jäädä tekemättä kun 
kaiken päivää olin kellarissa.

21 pv. Nyt oli rauhallisempaa, 
pilvisen sään takia ei ollut kuin yk-
si ilmahälyytys.

22 pv. Kaiken päivää pelkäsin 
ja kuuntelin surinaa ja olin valmii-
na kellariin menossa. Illalla vasta 
uskalsin tehdä pullaa jota lähetin 
Sulolle jouluksi.

23 pv Tänään aamulla oli 
ilmahälyytys mutta en mennyt 
kellariin. Kuuntelin kun koneet 
ajoivat tuvan ylitse kolme kertaa. 
Sitten antoivat olla rauhassa. Lei-

voin jouluvehnäsiä ja muistelin 
katkeralla mielellä entisiä joulu-
aattoja. Illalla sain sen kunnian, 
että virkkasin herra vääpelille kel-
lopussin.

24 pv. Jouluaatto ei tunnu yh-
tään siltä, kaikki on yhtä harmaa-
ta. Toivoin, että sataisi ja pyryttäi-
si oikein ettei tulisi lentokoneita. 
Kuitenkin niitä tuli vaikka olikin 
pilvistä. Katselin vanhoja kort-
tia koetin jotenkin tappaa aikaa. 
On niin hiljaista, niin yksinäistä, 
joskus lentokoneen surina rikkoo 
hiljaisuuden. Illalla ajoimme he-
vosella saunaan, Martta lämmitti 
ja kyllä siellä saikin aika hyvät löy-
lyt. Oikea jouluaattosauna näin 
sota-aikanakin.

25 Joulupäivän aamu oli 
erikoinen. Nousimme Martan 
kanssa aikaisin ylös, että ehti-
simme laittaa pojille päivällisen 
uuniin ennenkuin lähdemme 
kotiin omiin. Oli oikein kirp-
sakka pakkanen. Kyllä se tuntui 
kaikkea muuta mutta ei joulul-
ta. Koetin tehdä askareeni pian, 
että pääsisin kylään ennenkuin 
ilmalaivat tulevat mutta en ehti-
nyt, surina alkoi jo kuulua. Otin 
kuitenkin lakanan mukaani ja 
yritin, kerran täytyi poiketa tien 
laitaan kun lensi niin lähelle. Pää-
sin kuitenkin onnellisesti perille. 
Päivällä näimme sen ihmeen kun 
ryssän kone paloi ja putosi alas, 
kyllä nautimme. Toinen iloni oli 
se, että veljeni tuli illalla kotiin, 
johan siinä riittikin.

26 pv. Tänään Tapaninpäivä-
nä vietin aikani kellarissa. Luin 
ja lauloin siellä ja välillä kuunte-
lin kun koneet lauloivat ulkona. 

Aattelin, että hyvä se olisi täällä 
kellarissakin olla toinen kaverina.

Kaiken lisäksi koko pyhinä oli 
erikoisen ikävä kun ei ole saanut 
mitään tietoa, olin muutenkin 
pahoillani että kaikki ovat minut 
unohtaneet kun en saanut joulu-
korttejakaan.

27 pv. Nyt oli minulla riemua 
ei sentään tyttö ollut hyljätty. Sain 
kolme kirjettä yhtaikaa ja viisi 
korttia, onhan siinä jo todistuksia 
että muistetaan. Sain viettää pie-
nen juhlahetken kirjeiden paris-
sa, etenkin yksi ilahdutti mieleni 
arvaa keneltä se oli...? Iltapäivällä 
taas oli ilmavaara, takasaaressa pa-
loi kaksi taloa.

28 pv. Tänään ilma suosi 
meitä niin että saimme pestä po-
jille pyykkiä, kuutamossa vasta 
huuhdottiin ja lumiukko hakkasi 
avannon nim. Aalto. Illalla kun 
menin kammariin meinasin saada 
kylmän kylvyn. Pojat olivat lait-
taneet hinkin täynnä vettä oven 
päälle riippumaan kostoksi kun 
eilen illalla petasimme heidän 
vuoteelleen saappaita. Kyllä nau-
ru kelpasi.

29 pv. Aamulla kello 4 herä-
sin kamalaan täräykseen ja sitten 
kuului surinaa. Vapisin vuoteella 
ja ihmettelin että nyt on ihme et-
tei saa yölläkään rauhaa . Valvoin 
kauan. Sitten tapahtui toinen pu-
tosin sillan alle, vieläkin jalkaani 
pakottaa muistoksi. Sain neljä 
miestä vieraakseni, eivät uskalla 
lähteä, pelkäävät ilmalaivoja. Si-
pilä oli lomalla ja oli meillä.

30 pv. Ihmeen rauhallista, 
monesta aikaa saa aivan rauhassa 
siivota ja leipoa. Ei sentään aivan 
lahjaksi jättänyt, pari konetta len-
teli . Muuten ei mitään erikoista 
illalla sauna.

31 pv. Viimeinen päivä tätä 
vuotta ja luulin olleen viimeinen 
hetkenikin. Meinasin lähteä ky-
lään päivällä. Kun kuulin, että 
sireeni ulvoi rupesin kyökkiin 
loikomaan. Hetken perästä kuu-
lui sellainen täräys, että säikähdin 
pahanpäiväisesti. Ryntäsin ulos 
mutta siellä kuului vielä koneen 
surina. En tietänyt mitä tehdä luu-
lin, että tupa syttyy tuleen. Kun 
sitten sen verran selvisin, että voin 
katsoa seurauksia, huomasin, että 
tallista vei akkunan, kyökkiin toi 
niin paljon pölyä ja sulantin oven 
tempaisi auki, lukko särkyi. Läh-
din heti kellariin ja sieltä kaivotiel-
tä löysin pommin sirpaleen. Siinä 
oli korkeimman käsi varjelemassa 
ettei se lentänyt tupaan saakka. 
Johonkin lähelle kai putosi. Olin 
valkea kuin palttina niin kovasti 
säikähdin ja sydän hakkasi kaiken 
aikaa. Illalla valvoimme

12:sta otimme uutta vuotta 
vastaan ja valoimme tinaa.

Äitini Laina Kairavuon ( synt. Agge) sota-ajan päiväkirja.
Nyt vaihtuu toinen vuosi 
1940

Tammikuu

1 pv. Pelkäsin kovasti ryssiä kun 
tulin Jaakkolaan, niitä kuuluu 
olevan saarella. Muuten ei mitään
erikoista. Kävin kylässä. Ilma-
pommitus vähäistä.

2 pv. Kova lumituisku, joka 
on nykyään tervetullut. Sai ol-
la rauhassa ryssän lentokoneilta. 
Opettelin kehräämään. Äiti muis-
tui mieleen.

3 pv. Erikoinen päivä. Aamul-
la sotamies tuli sanomaan, että 
taas on ryssiä liikkeellä. Ihmettelin 
miten uskallan lähteä Jaakkolaan. 
Jalmari ei voinut lähteä, rohkaisin 
mieleni, ajattelin onhan se Yksi jo-
ka varjelee. Pääsin vähän matkaa 
kun suuri miesjoukko ympäröi 
minut, näytin lupalappuni, vähän 
aikaa selvittelimme ja sain jatkaa 
matkaa. Kohtasin vielä toisen jou-
kon mutta ne ei pysäyttäneet.

Katsoin kun miehet olivat 
kaikki pyssyt selässä ja suuressa 
joukossa, minä yksin mutta hy-
västi selvisin. Sain sitten kolme 
sotamiestä vieraaksi, aika meni 
hupaisesti ei enää ryssä muistunut 
mieleen.

4 pv. Tänään menin kylään 
kun sain työni tehdyksi. Siellä 
toisten sakissa menikin aika rat-
toisasti. Sulo tuli lomalle. Illalla 
tai yöllä pesimme setällä pyykkiä, 
olimme siellä yötä Martan kanssa 
kahden kun ei saa liikkua. Vähän 
hirvitti mutta kaikkiin täytyy tot-
tua, klo 1:si käytiin nukkumaan.

5 pv. Kamala pakkanen 20 as-
tetta tyttö meinasi jäätyä tullessaan 
Jaakkolaan. En ymmärrä miten on 
niin vaikea olla, olen itkenyt koko 
aamun, olen niin yksin niin yksin, 
ei ketään joka lohduttaisi.

On sellainen tunne, että ta-
pahtuu jotain pahaa. Avasin vir-
sikirjan ja eteeni aukesi sanat:” Sä 
surussain ja murheissain lohduttaa 
taidat parhain” . En sentään ole 
yksin, yksi on joka pitää kaikista 
huolen. Se rauhoitti. Kauppalassa 
kolme tulipaloa. Illalla sotamiehiä 
reessä.

6 pv. Loppiainen, sain kyytiä 
Jaakkolaan. Sulo ja Kalle tulivat 
seurakseni, oli niin turvallista ei 
pelottanut yhtään. Päivä kului ai-
ka rauhallisesti.

7 pv. Sain sellaisen oorterin, 
että täytyy erota Jaakkolasta ja 
tästä perheestä. Tuntuu vähän ou-
dolta mutta täytyy alistua, pääsen 
ainakin ihmisten ilmoille ,ettei 
tarvitse yksin olla.

8 pv. Oikein rauhallinen päi-
vä. Kova pakkanen. Illalla Martta 
vehkeili niin paljon, että nauroin 
niin että vähän aikaa oli paha olla.

9 pv. Samanlainen kuin eilen. 
Lumisade. Kävimme viemässä 
paketteja Pullille, saimme hevos-
kyydin poistullessa. Sain aika tä-
räyksen.

10. Haaveilin aamulla Jaak-
kolaan tullessani, että ollapa rauha 
maassa ja kaveri rinnalla niin saisi 
nauttia täysin siemauksin kauniis-
ta luonnosta. Mutta ei, ne on vain 
unelmia. Oli niin ihmeen kaunis 
luonto ja hyvä ilma, puhdas lumi 
peitti metsän puut ja maan. Tarvoin 
polviani myöten lumessa ja koetin 
valehdella itselleni, että kaikki on 
hyvin mutta ei se oikein onnistunut. 
Koko päivän rauhallista. 

11 pv. Tänään sain hienoa he-
voskyytiä niin pienessä reessä että 
sydän kylmänä piti pelätä milloin 
putoaa. Komeasti sitä vain ajet-
tiin aivan kuin pappilaan mutta 
nyt ajettiinkin sotapoliisien eteen 
jotka antoivat sellaisen lupalapun. 
Kaikissa sitä ihminen saa olla en-
nenkuin kuolee.

12 pv. Nyt piti olla muutto-
päiväni mutta ei kuulu ketään, 
saan vielä tämän päivän olla yksin. 
Ilmahälyytys, tuntuu niin vaike-
alta kun olen taas yksin ja nyt on 
saanut niin kauan olla rauhassa, 
miten käynee. Mutta onhan se 
yksi joka voi varjella jos tahtoo , 
muuta lohtua ei minulla ole tääl-
lä Jaakkolassa yksin ollessa. Miksi 
minua ei illalla muutettu kylään 
niinkuin meinasivat olisin saanut 
olla yhdessä toisten kanssa. Aina-
kin kolme pommia tärähti . Kir-
kolla tulipalo, voi tätä surkeutta.

Kovasti pelottaa, tulisi ilta 
pian, loppuisi pommitus. Täytyi 
mennä kellariin kun niin hurjasti 
ampuivat. Illalla muutimme leh-
mät, kyllä oli kiva katsella kun 
kaikki painelivat täyttä ravia. Mus-
talaisten karavaani yössä Ingertilää 
kohti vaeltaa. Kyllä jokainen sai 
kuuman, hiki virtasi mutta lystiä 
se oli. Sattui ilmahälyytys ennen-
kuin pääsimme perille mutta on-
neksi ei koneita tullut ennenkuin 
pääsimme kotiin. Tämän päivän 
osalle kai riittää seikkailua. Tyttö 
joutui toiseen kylään, miten siellä 
aika menee on tietämätöntä.

13 pv. Nousimme neljältä 
ylös tekemään pullaa . Lähdin en-
simmäistä kertaa uuteen läävään. 
Päivällä satoi lunta niin että sai 
olla rauhassa. Kävin sotamiehen 
kanssa Jaakkolassa ajelemassa, lah-
joitin hänelle kintaat. Illalla sauna.

14 pv. Menimme Piiroselle 
ratioon. Sinne kokoontui paljon 
väkeä. Ilmalaivat pörräsivät mut-
ta olimme turvassa kun oli paljon 
poikia. Vääpeli tuli illalla katso-
maan minua täällä Ratialla.

15 pv. Tänään hirmupak-
kanen. Linnut pörräsivät vähän 
mutta aika nopeasti meni päivä.

Löysin vastikään äitini tavaroista pienen sinikantisen ruutuvihon, johon 
oli päälle kirjoitettu: Päiväkirja, Laina Agge 1939 - 1940, Sota-ajan 
Päiväkirjaa 1939. Kirjoitin puhtaaksi tämän pienen, musteella kirjoi-
tetun vihkosen omia sisaruksiani ja lapsiani varten. Näistä kokemuk-
sista ei äiti eläessään paljonkaan kertonut. Olihan selvää, että sotilaille 
piti saada maitoa ja kun hänet siihen tehtävään määrättiin niin saarelta 
poistuttiin vasta helmikuun lopulla kun sotaväkikin vetäytyi saarelta. 
Äitini sotapäiväkirja on nuoren naisen kuvaus talvisodan ajalta Koivis-
ton Koivusaaren Jaakkolan tilalta.

Meille lapsilleen hän kertoi vain olleensa talvisodan ajan hoitamassa 
karjaa ja lypsämässä lehmiä, jotta Saarenpään linnakkeen sotapojat sai-
vat maitoa. Hän ei halunnut juurikaan muistella tätä yksinäisyydessä ja 
jatkuvassa pelossa sotatoimialueella elettyä vaihetta, Koivusaarihan oli 
Saarenpään rannikkotykistölinnakkeen strategisen merkityksen takia 
vihollisen eniten pommittamia alueita.

Vanhempani syntyivät Koivusaaressa 1916 kolmen päivän välein, 
heidät kastettiin samana päivänä, he kävivät koulunsa samassa luokassa, 
elivät nuoruuttaan yhdessä ja 1942 jatkosodan aikana Turussa vihit-
tiin Laina Agge (17.1.1916 - 26.4.2008) ja Aarne Karhu (13.1.1916 
- 16.9.1980) kristilliseen avioliittoon. Nimemme muutettiin Karhusta 
Kairavuoksi 1953 ja perheemme on elellyt täällä länsirannikolla Kus-
tavissa ja lähikunnissa. Isästä piti tulla Uuraan luotsi mutta sodan takia 
hänestä tuli Kystavin Lypyrtin luotsi ja myöhemmin luotsivanhin.

Reino Kairavuo 
Syntynyt Karhuna, Laina ja Aarne Karhun esikoispoika 
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16 pv. Samanlainen pakka-
nen, ainakin 40 astetta. Ilmalaivat 
pommittivat kauppalaa. Pidimme 
lystiä Elsan kustannuksella kun 
häntä pelotti niin kovasti.

17 pv. Suuri juhlapäivä, ty-
tön syntymäpäivä. Kirkolla oli 
sen muistoksi hirmuinen tulipalo 
Tiiskerin pursi paloi ja toinenkin 
tulipalo. Niin kaamealta näytti 
tänne ja tuntuu että sota on julma.

18 pv. Aina vain lentokoneita, 
katsomme ikkunasta niiden pyöri-
mistä kauppalan seudulla. Hääri-
vät niinkuin vaarikset laumoissa ja 
munivat niin että tärähti.

19 pv. Samallaista pommitusta.
20 pv. Vähän rauhallisempaa.
21 pv. Koneet tulivat niin 

aikaisin, että jäin läävään saarrok-
siin. Oli niitä ainakin sata kun 
sellaista jyrinää pitivät. Kun tuli 
vähän väliaikaa juoksin kuin hen-
keni edestä pois. Päivällä olikin 
rauhallisempaa, kävimme Pullilla.

22 pv. Aalto ja Martta tulivat 
meille. Teimme Martan kanssa 
vääpelille lumitakin ettei ryssä 
häntä raukkaa näe. Illalla menin 
pyykille ja pestiin koko yö. Välillä 
Molotohvi häiritsi pommeillaan.

23 pv. Olin raatona pyykin 
jälkeen. Nukuin koko päivän. 
Vääpeli kävi välillä häiritsemässä 
ja rutistelemassa. Koneet antoivat 
olla rauhassa tämän päivän mo-
nesta aikaa.

30 pv. Koko viime viikko rau-
hallista täälläpäin. Ei mitään eri-
koista. Nyt tällä viikolla lisääntyi 
työ kun Aino meni lomalle, mutta 
aina sitä kerkiää.

31 pv. Päivä kului rauhallises-
ti. Illalla lappasi ruotsikkoja tusi-
nakaupalla tänne. Hirvittää vähän 
miten nyt rupee luistamaan.

Helmikuu

1 pv. Ensimmäinen päivä tätä 
kuuta kului aika rauhallisesti kun 
oli pilvistä. Illalla vasta tuli ”mo-
lotohvi”.

2 pv. Tänään tuli ”molotohvi” 
jo aamusta aikaisin että ehtii. Em-
me meinanneet päästä Pullille kun 
jo viideltä oli vurraamassa. Kaiken 
päivää on lennellyt ja pudottanut 
pommia että tärisee joka paikka.

3 pv. Taas ”Molotohvi” jo aa-
musta varhain liikkeellä. Päivällä 
kun menin Pullille leipomaan en 
päässytkään pois vaan täytyi olla 
iltaan saakka. Sellaista on nyt elä-
mä. Illalla rötköt surrasivat vielä 
myöhään kun menimme saunaan. 
Mutta tytöt kylpivät vain kylmä-
verisesti koneiden säestäessä.

4 pv. Pyhäaamun rauha on 
nyt poissa. Sain olla puun alla 
läävästä tullessa ja katsoa miten 
kirkolta ampuivat koneita, oikein 
suututti kun ei rätkähtäneet alas. 

Koko päivän oli sellainen surina 
ettei saanut nokkaansa ulos pistää.

5 pv. Tänään rauhallista saa 
taas vähän hengittää. Tappoivat 
meiltä lehmän, vähän surku on 
eläimiä.

24 pv. Olen unohtanut koko 
päiväkirjan mutta nyt on tapahtu-
nut niin merkillistä. 19. päivä tuli 
käsky että kaikki pois saarelta, kyl-
lä tuntui vaikealta, täytyykö jättää 
rakas saari ijäksi. Hevosilla sitten 
mentiin. Säkkijärven jäällä ryssä 
keksi meidät ja pommitti saamatta 
mitään aikaan. Hevosemme erosi 
toisista emmekä tavanneet kiinni 
koko matkalla, vasta Säkkijärvellä 
näimme. Saimme matkustaa he-
vosella Luumäelle saakka.

Kyllä oli monta kertaa kylmä 
ja junamatka taas oli niin ikävä 
että uskoin ettei loppua tule Tors-
tain ja perjantain välisenä yönä 
pääsimme Oriveden asemalle 
mutta vasta illalla äidin luo. Kyllä 
täällä tuntuu kaikki niin oudolle 
näin aluksi. Kävin Hilja-siskon 
luona näkemässä lapsia.

25 pv. Toinen päivä Västilässä. 
Olen aikeissa mennä Tildalle. Kau-
nis aamu, pitkä taival mutta pää-
simme vihdoin perille. Jäin yöksi.

26 pv. Aarnen luona. Saimme 
ikäviä uutisia, meillä ei ole kotia 
enää, ei ole mihin päänsä kallistaa. 
Saa laulaa: ” Ei meil oo kotia tääl-
lä olemme joukko vieras vain” Ei 
uskalla ajatella mikä eteen tulee. 
Voi kun tulisi rauha sitten saisi et-
siä jostakin paikan mihin päänsä 
kallistaisi.

27 pv. Yö kului hyvästi vieraas-
sa paikassa. Odotin Ainoa ja Hiljaa 
että voin jatkaa reissaamista.

Maaliskuu

8 pv. Muutin Martalle . Armas ja 
Väinö lähtivät sotaan.

13 pv. Tänään loppui sota, 
tuli rauha mutta meille se toi kat-
keruutta lisää, emme koskaan näe 
kotiseutujamme enää, ryssä hallit-
see siellä.

14 pv. Tämän päivän lehdessä 
tieto: 23 000 kaatui tässä sodassa, 
se on hirvittävä määrä näin pienes-
tä maasta ja haavoittuneita vielä 
enemmän, vihollisia 200 000 mut-
ta heillä se ei niinkään tunnu. En 
tiedä onko veljenikään enää elossa.

Yli 1500 ryssän hyökkäysvau-
nua ja yli 700 lentokonetta ovat 
sankarimme hävittäneet tänä ly-
hyenä aikana mutta meille alkaa 
nyt kärsimysten aika.

Ei ole tietoa mihin kotimme 
saamme rakentaa, saako enää kos-
kaan olla kotona. Voi miten kai-
ken jaksaa ottaa vastaan. Täytyisi 
kestää lujana.

Loppu

Koivisto-juhlat 25-26.7.2015
Paraisilla Sarlinin koululla Saaristotien varrella!

Juhlia Koivistolla muisteltiin mutta 

Työpajoissa pohdittiin tulevaa
Suomen Koivisto-Seuran johtokunta kutsui koivistolaisten yhdistysten edustajia 
perinteiseen syysseminaariin Porvoon Vanhamoision seuratalolle 4.10.2014 

Kesän juhlat mielessäin
Ja tottahan kesää muisteltiin. 
Koivisto-juhlia Koivistolla pi-
dettiin onnistuneena tapahtu-
mana. Venäläisen osapuolen ak-
tiivinen innostus asiaan koettiin 
myönteiseksi. Koivisto-Seuran 
venäjäksikin supliikki edusmies 
Seppo Mäkinen edisti huomatta-
vasti juhlajärjestelyjen etenemistä 
seuramme puolesta. Toki kehitet-
tävääkin aina löytyy, ja asioita on 
hyvä pistääkin korvan taakse.

Työpajoissa viisaat päät 
yhteen

Menneen jälkeen oli tulevan vuo-
ro. Seminaariväki pohtikin ryh-
mätyöskentelynä - modernisti 
työpajoissa - miten seuramme toi-
minta olisi vastaisuudessa viisainta 
organisoida. Näkemyksiä etsittiin 
seuran tilaisuuksien järjestämiseen 
ja Koiviston Viestin kehittämiseen.

Vuosikokoukseen lisää 
intoa

Lakisääteisen vuosikokouksen 
oheen kaivattiin muutakin oh-
jelmaa, jotta matkaan kannattaa 
lähteä ja jäseniä kiinnostuisi vuo-
sikokoukseen osallistumisesta. 
Toiset katsoivat vuosikokouksen 
ja seminaarin yhdistämisen oivak-
si vaihtoehdoksi, toiset kaipasivat 
keveämpää oheisohjelmaa. Koko-
uspaikkakunnan toivottiin löyty-
vän keskeltä Etelä-Suomea, jonne 
on kutakuinkin yhtä pitkä matka 
lounaasta ja kaakosta, ja miksei 

pohjoisempaankin. Ennakkoil-
moittautuminen voisi olla hyvä 
vaihtoehto, jotta ruokarahat eivät 
menisi hukkaan. Serpan ja koh-
vin katsottiin sopivan mainosti 
myös vuosikokouksen evääksi. 
Riittävän ajoissa aloitettu tiedo-
tus tapahtumien ajankohdista 
koettiin oleelliseksi. Jäsenistölle 
on tärkeää tiedottaa myös siitä, 
miten seura tukee järjestelyjä ja 
jäsentensä osallistumista.

Koivisto-juhlat tarvitaan

Itsestään selvästi kuitenkin Koi-
visto-juhlien asema pysyy. Niis-
tä ei haluta luopua, vaan niiden 
toivotaan jatkuvan edelleen kak-
sipäiväisenä tapahtumana. Näin 
kylät ja suvutkin ehtivät saada 
väkensä koolle. 

Järjestelyistä vastaa tätä ny-
kyä enää viitisen paikallisyhdis-
tystä. Usein toistuva järjestä-
misvuoro verottaa voimia, eikä 
intoa juhlajärjestäjäksi niinkään 
löydy. Onkin tärkeää yhdistää 
voimia samalla suunnalla toimi-
vien yhdistysten kesken ja ottaa 
myös kylä- ja sukuyhdistykset 
mukaan järjestelyihin. Koivisto-
laisten omista joukoista löytyy jos 
jonkin sortin taitajaa, ohjelman-
suorittajaa ja rekvisiitan tekijää, 
mikä edistää edullisten juhlien 
järjestämistä. 

Pääjuhlan pituus on rajatta-
va riittävän lyhyeksi. Vanhemmat 
ihmiset eivät jaksa seurata pitkiä 
ohjelmanumeoita eivätkä nuoret 
senkään vertaa.

Koiviston Viesti tärkeä 
sanansaattaja
Koiviston Viesti on välttämätön 
yhteydenpitoväline koivistolaisel-
le yhteisölle. Digiä tai ei, ja kas-
vakoon kustannukset, lehti halu-
taan ja tarvitaan. Kustannussyistä 
julkaisutiheyttä ei saa missään ni-
messä harventaa. 

Koiviston Viestiin ehdotet-
tiin muidenkin kuin koivistolais-
taustaisten yritysten mainontaa. 
Tilausajoyritysten mainokset ja 
matkatoimistojen teemamatkojen 
mainonta saataisivat tarjonnan ja 
kysynnän samalle kurssille. Leh-
den sivuille kaivataan vanhoja 
artikkeleita ja tarinaa menneiltä 
vuosikymmeniltä. Myös kaikki 
uudet kirjoittajat toivotettiin ter-
vetulleiksi.Tässä terveisiä seminaa-
riväeltä meille kaikille, sillä toivei-
den toteuttajia täytyy myös löytyä.

Heimoreviiri on tärkeä

Tilaisuuden päätteeksi Jouni-
puheenjohtaja käsitteli evoluu-
tiopsykologiaa järjestöelämässä. 
Eli miten ihmiselle tyypillinen 
käyttäytyminen ilmenee. Mi-
käpä koivistolaisiin paremmin 
sopisikaan kuin heimoreviiri. Se 
on alue, jossa on tuttuja ja josta 
pidetään huolta. Se on merkit-
ty tunnuksella, jossa on vene ja 
koivunlehdistä purjeet. Se tarjoaa 
meille kaikille suojan.

Tästä jatketaan. Kiitos semi-
naariin osallistuneille ja porvoo-
laisille emännille!

Teksti ja kuva: Virpi Huhtanen
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Ester Malms 100vuotta 
100vuotta täyttänyt Ester Malms (os. Hoikkala) juhli 
kunniakasta syntymäpäiväänsä syyskuun lopussa yhdessä 
sukulaistensa kanssa. Paikalla Juhla Helmessä oli noin kah-
deksankymmentä henkilöä.

Muistellessaan elämänsä eri vai-
heita Esteri palaa usein nuoruu-
teensa, jonka hän vietti Karjalassa 
Koivistolla Hoikkalan kylässä. 
Elämä siellä oli ajan mukaisesti 
kovaa, mutta tapahtumarikasta.

Saunasta se alkoi

Esteri syntyi syyskuun loppupuo-
lella 1914, jolloin ensimmäinen 
maailmansota oli jo alkanut. Suo-
mi kuului silloin suurruhtinas-
kuntana Venäjään, jonka johdosta 
hän joutui tutustumaan venäläisiin 
sotilaisiin jo ensimmäisenä elinpäi-
vänään. Näin hän muistelee:

Kotitalooni oli majoitettuna 
venäläisiä sotilaita, upseerit piha-
rakennukseen, miehistö aittaan ja 
uutuuttaan puhtaaseen kuuriin. 
Äitini synnytti minut saunassa, 
josta venäläinen sotilas kantoi mi-
nut, vastasyntyneen tyttölapsen, 
saunasta tupaan. Myöhemmin 
sotaväki hävisi kylästä kaikessa 
hiljaisuudessa.

Kasvoin 8-lapsisessa perheessä 
pahnan toiseksi viimeisenä jonka 
ansiosta opin kaikenlaisia asioita 
vanhemmilta sisaruksiltani. Kuun-
telin ahkerasti heidän koululäk-
syjen lukuja, jonka johdosta opin 
itsekin lukemaan 4-vuotiaana.

Kouluvuodet

Kansakoulun yläluokalle menin 
6-vuotiaana, koska silloin ei siellä 
ollut alakoulua. 

Ensimmäisenä koulupäivänä 
opettaja ei huomioinut minua 
lainkaan, vaan luuli minun tulleen 
jonkun sisaren mukana luokkaan. 
Tämän jälkeen isäni kävi puhu-
massa opettajalle ja niin koulutie-
ni pääsi alkuun.

Neliluokkaisen kansakoulun 
jälkeen aloitin opiskelun 1925 
valmistuneessa Koiviston yhteis-
koulussa. Viisiluokkainen koulu 
sai 1939 luvan jatkaa lukioluok-
kaisena. Koulun ensimmäisiä op-
pilaita oli Hanna-sisareni, perässä 
seurasivat myös Aino-sisar, Niilo-
veljeni ja viimeisenä minä.

Jatkoin koulunkäyntiäni Vii-
purin uudessa yhteiskoulussa, 
jossa sain ylioppilastodistuksen 
1934. Isäni oli sairastunut vii-
meisen lukuvuoteni aikana ja hän 
kuoli ennen kuin sain ylioppilas-
lakin. Ehdin kuitenkin näyttää 
uutta lakkiani hänelle. Ylioppi-
lasruusut vein juuri kuolleen isäni 
ja vuonna 1924 kuolleen äitini 
haudoille. 

Olimme Niilo-veljeni kanssa 
Hoikkalan kylän ensimmäisiä yli-

oppilaita. 
Kaikkiaan minulla oli hyvä 

lapsuus ja turvallinen koti, vaikka 
vanhemmat kuolivatkin minun 
olleessa hyvin nuori. Silloin sisa-
rukset muodostivat hyvän turva-
verkoston. 

Minulla oli siellä myös oma 
kanootti, jonka kanssa meloske-
lin Makslahden lahdella ja kävin 
usein Johanneksen Revonsaaressa 
katsomassa Annikki sisartani.
- Mainittakoon, että viimeksi äiti-
ni on melonut kajakilla Pernajan 
saaristossa noin viisi vuotta sitten, 
kertoo Esterin poika Mikko.

Olin ahkerasti mukana Lot-
tien toiminnassa ja osallistuin 
erilaisille toimintaa koskeville 
kursseille. Sodan syttyessä toimin 
ilmavalvonta- lottana Koivistol-
la. Tammikuussa v-40 vierailin 
sukulaisieni luona ja palattuani 
Viipurin linnassa olevaan esikun-
taan kysyin sieltä: miten pääsen 
Koivistolle? Vastaus oli: sinne ei 
enää pääse, koska siellä ovat jo 
venäläiset. 

Tämän jälkeen tapasin entisen 
koulutoverini, joka oli rakenta-
massa Salpalinjaa ja hän hommasi 
myös minullekin paikan sinne, 
tarkemmin työryhmään 213. Niin 
menin sinne ja aika siellä olikin 
erittäin mukavaa.

Pyhtäällä syntyneeseen mie-
heni Nils Malmsin tapasin Koivis-
tolla, jossa hän oli sotilaana moot-
torivenemiehenä. Meitä tyttöjä 
kiinnosti käydä Koiviston saarilla 
ja houkuttelun jälkeen saimme 
puhuttua venemiehet viemään 
meidät sinne. Joukossa oli myös 
Nils. Matkan jälkeen tutustuim-
me paremmin ja, kun yhteinen 
sävel oli löytynyt, meidät vihittiin 
avioliittoon tammikuussa -44. Tä-
män jälkeen yhteinen matka jatkui 
aina vuoteen -94, jolloin mieheni 
kuoli. Saimme neljä lasta, joista 
vanhin tytär kuoli liikenneonnet-

tomuudessa 17 vuotiaana vuonna 
1962. Minulla on nyt myös kaksi 
lapsenlasta, molemmat poikia.

Lähtö Koivistolta

Erityisesti mieleeni on jäänyt Koi-
vistolta lähtö 1944. Olimme saa-
neet määräyksen mennä rautatie-
pysäkille odottamaan junaa jonka 
kyytiin pääsisimme. Porosillan 
pysäkillä oli paljon väkeä lähdössä 
ja vihollinen oli jo lähellä. Jonkun 
ajan odottelun jälkeen pysäkille 
tuli tieto, että rata on poikki, eikä 
juna enää tule. Menin takaisin ko-
tiin ja soitin esikunnan liikenne-
toimistoon miehelleni Nisselle ja 
kerroin hänelle kuljetukseen tul-
leesta muutoksesta. Hän kehotti 
minua odottamaan ja sanoi sel-
vittävänsä tilannetta. Jonkun ajan 
kuluttua soitto tuli. Hän sanoi: 
menkää pyörillä Vatnuoriin, siellä 
on moottorivene jonka kyydissä 
pääsette eteenpäin. Niin me läh-
dimme kahden sotalesken kanssa, 
Hilja Peussa ja Sirkka Hoikkala, 
pyörillä 25 kilometrin päässä ole-
vaan Vatnuoriin. Matka läpi auti-
oiden kylien meni hyvin, ainoas-
taan yksi vanhempi mies pysäytti 
ja kysyi, että keitä tänne nyt vielä 
tulee. Perille päästyämme siellä 
olikin moottorivene odottamas-
sa, jota ohjasi tuttu mies Rutanen 
Mannolasta.

Venematka Virojoen Säkki-
järvelle tapahtui hienossa kelissä 
ja päivä oli kaunis. Matkan aika-

na meille ei tapahtunut mitään, 
vaikka samaan aikaan venäläiset 
pommikoneet pommittivat Si-
molaa ja Viipuria. Täältä jatkoin 
matkaa Pyhtäälle Nissen vanhem-
pien kotiin.

Sodan jälkeen 

Sijoituspaikkakuntamme oli Per-
niö, kuten useiden muidenkin koi-
vistolaisten. Siellä meillä oli hyvä 
isäntäperhe, joka suhtautui hyvin 
karjalaisiin siirtolaisiin. Myöhem-
min hän sanoi: tulkaa meille kylään 
milloin vaan haluatte. 

Perniössä toimi Koiviston 
kunnantoimisto ja kirkkoher-
ranvirasto. Olin siellä töissä.Si-
nä aikana kirkkoherra Mauno 
Koivuneva alkoi toimittamaan 
Koiviston Viestiä. Lehden kan-
nessa oli Koiviston kirkon kuva, 
seuraavaksi oli henkilötietoja ja 
hartauskirjoitus. Lehden tarkoitus 
oli välittää tarpeellisia tietoja paik-
kaansa etsiville koivistolaisille. 
Mauno Koivuneva liikkui paljon 
koivistolaisten parissa ja kirjoitti 
matkoistaan nimimerkillä Cursor 
ja Paimenpoika.

Itse olin Viestin toimituksessa 
toimitussihteerinä 26vuoden ajan, 
mutta asuimme silloin jo Perna-
jassa. Viestin työ oli minulle myös 
henkireikä päästä Porvooseen ta-
paamaan vanhoja tuttuja.

Perniöstä siirryimme Pernajan 
Gammelbyhyn ja sinne raken-

simme omakotitalon. Pernajassa 
elelimme mukavasti. Paikkakunta 
oli ruotsinkielinen ja minäkin jou-
duin puhumaan ruotsia kaupassa 
ja postissa. Lapsemme olivat oppi-
neet puhumaan pelkästään ruotsia 
ja minua mietitytti kovasti, miten 
saan lapseni puhumaan myös suo-
mea. Tämän johdosta puhuin heil-
le aina suomea, vaikka perheemme 
puhekieli olikin ruotsi. Myös lap-
sien koulu oli ruotsinkielinen, eikä 
paikkakunnalla edes ollut suoma-
laista koulua. Mieheni työskenteli 
eläkkeelle jäämiseen asti metsätek-
nikkona ja oli hyvin pidetty mies. 
Mieheni kuoleman jälkeen asuin 
vielä viitisen vuotta Pernajassa, jos-
ta muutin 1999 Porvooseen tähän 
nykyiseen asuntooni.

Viimeisien vuosieni rakkaim-
pana harrastukseni minulla on 
kirjojen lukeminen, joita minulle 
on kertynyt hyllyihini runsaas-
ti. Kirjat ovat parhaita ystäviäni, 
mutta myös ristisanatehtävät tuo-
vat mukavaa haastetta elämään. 

Olen kuulunut Porvoon Rau-
hanyhdistykseen aina vuodesta 
1946 ja Pernajan veteraaneihin.

Kysyttäessä Esteriltä pitkän iän 
salaisuutta, hän vastaa:
- Ei kai tässä mitään salaisuutta ole, 
meille jokaiselle on annettu oma tie 
kuljettavaksi.

Tekstin pohjana on käytetty Este-
rin tekemää aineistoa ja 15.9 teh-
tyä haastattelua.

Ester muistelee nuoruuttaan Koivistolla. Taustalla 
olevassa taulussa on kuva hänen kotitalostaan.

Ester Viipurissa ennen sotaa.

Teksti: Esko Porala
Kuvat: Ester Malmsin arkisto ja Esko Porala

Kansakoulun 
yläluokalle 
menin 
6-vuotiaana, 
koska silloin 
ei siellä ollut 
alakoulua. 
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Hei koivistolaiset ja 
koivistolaisten jälkeläiset!

tiedettiin ettei siellä ollut Mari-
mummon sisaruksilla jälkeläisiä. 
Äitini kertomukset ovat kuitenkin 
herättäneet kiinnostuksen selvit-
tämään myös näitä sukuja ja ”pe-
rusrungon” olenkin jo saanut sel-
ville. Sieltä on selvinnyt mm. että 
Mari-mummon setä Antti Joo-
naanp. Torkkeli (s. 26.11.1809, 
k. 1.10.1859) avioitui kaksi ker-
taa ja toisen vaimon Eeva Pärt-
tylint. Torvastin (1814 – 1885) 
kanssa oli useita lapsia, joiden 
jälkeläisten sukuniminä on myös 
mm. Muurinen, Ratia, Kitula, 
Kaukiainen. Mari-mummon täti 
Juudit Joonaant. (s. 10.2.1807, k. 
21.3.1868) avioitui Eerik Juhonp. 
Kallosen (1807 – 1863) kanssa ja 
sieltä puolelta löytyy myös suku-
nimiä Sippo, Ratia, Orava.

Mari-mummon äidin Regi-
na Siprint. Hietasen puolelta taas 
löytyy kaksi enoa ja kolme tätiä, 

joiden kautta suku on jatkunut. 
Reginan vanhemmat olivat Sipri 
Taavetinp. Hietanen (1797 – 1831 
Humaljoki 11) ja Helena Mikont. 
Torkkeli (1796 – 1868). Siprin ja 
Helenan muita lapsia olivat mm. 
Katri (1818 – 1849, avioitui Matti 
Joonaanp. Lenkkerin kanssa), Kaa-
pre (1823 – 1857, puoliso Eeva 
Heikint. Torkkeli), Hiob (1825 – 
1874, puoliso Eeva Taavetint. Nie-
mi) ja Eeva (1827 – 1914, puoliso 
Taavetti Kustaanp. Kaukiainen). 
Heidän jälkeläisistään löytyy 
Lenkkerin, Hietasen ja Kaukiaisen 
lisäksi myös mm. Ratia, Rantala, 
Niemi, Vartiala, Kukko.

Äitini muistaa lapsuudestaan 
mm. puuhakkaan Kaukiaisen 

Olen äitini isän äidin puolelta 
koivistolaista sukua ja olen viime 
aikoina tutkinut myös tätä puolta 
suvustani. Tämä linkkini koivisto-
laisuuteen on Humaljoella 1856 
syntynyt Maria Joosepintytär 
Torkkeli.

Jo aiemmin ole selvitellyt 
Kuolemajärveltä kotoisin olleiden 
vanhempieni sukuja, siellä juuret 
vievät Hietasen kylän lisäksi mel-
kein koko pitäjän alueelle. Isäni oli 
Tauno Rusi (1920 – 2002), hän 
syntyi Kuolemajärven Hietasen 
kylässä, viralliselta nimeltä kylä 
oli Laasola 2. Äitini Elsa Rusi, o.s. 
Hiironen on syntynyt 1923 myös 
Hietasen kylässä ja hän asuu ny-
kyisin Turussa. Äitini on kirjoitta-
nut lapsuudestaan ja evakkoajasta 
sekä erilaisia muisteluja Hietasen 
kylän elämästä ja viimein vuon-
na 2010 sain koottua ne kirjaksi, 
johon keräsin myös tietoja näistä 
vanhempieni kuolemajärveläisistä 
suvuista (Matkan varrelta – Elsa 
Rusin muistelmia ja Kolme sukua 
Kuolemajärveltä).

Näitä tarinoita kootessa ja va-
lokuvia tutkiessa heräsi myös ky-
symys yhden valokuvan ottajasta. 
Kuva on otettu Kuolemajärven 
Hietasella 1928 ja kuvassa on 
vasemmalla äitini Elsa 5-vuotiaa-
na. Hänen vieressään on serkku 
Hilkka Hietanen (1920 – 1970) 
ja edessä 1925 syntynyt veli Aar-
ne. Keskellä istuu äitini äiti Alvii-
na Hiironen, o.s. Inkinen, (1901 
– 1993), Alviinan sylissä on tytär 
Irja (1927 – 2013) ja vieressä Ma-
ri-mummo eli Maria Hiironen, 
o.s. Torkkeli. Äitini kertoi, että va-
lokuvan on ottanut mies oli Mari-
mummon sukulainen Koivistolta, 
nimeä hän ei tiedä. Valokuvaa-
jalla oli ollut iso kamera ja kuva 
on otettu kesällä Hiirosen talon 
puutarhassa. Äitini muistaa, että 
valokuvaajalla oli iso taustakangas 
mukanaan ja miten se oli pysty-
tetty taustalle. Sama valokuvaaja 
kävi myös kesällä 1929 ottamassa 
kuvan, myös se oli otettu ulkona 
mutta ilman taustakangasta ja sii-
nä kuvassa ei ole Mari-mummoa.

Olisikohan mahdollista, että 
joku tunnistaisi esim. taustakan-
kaasta tai tietäisi muuten kuka 
tämä valokuvaaja on ollut. 

Maria oli syntynyt 24.3.1856 
Koiviston Humaljoella Hovi 17 ja 
kuoli 10.5.1933 Kuolemajärvellä. 
Hän oli 17-vuotias kun hänet vi-
hittiin 13.7.1873 kuolemajärve-
läisen Matti Joosepinp. Hiirosen 

kanssa (s. 12.2.1846, k. 24.7.1926 
Kuolemajärvi Laasola 2). Matti-äi-
jä oli nuorena miehenä Koivistolla 
kaupoilla käydessään nähnyt Ma-
rin ja sanonut, että tuosta tytöstä 
hän saa vaimon. Marista tulikin 
sitten nuorempi miniä Hiirosen 
taloon. V. 1889 Hiirosen veljekset 
jakoivat tilan ja Mari pääsi emän-
näksi omaan taloon. Elämä oli 
tiukkaa ja alkuun tilanjaon jälkeen 
Matilla ja Marilla oli ollut vain yksi 
lehmä, jonka karhu oli kuitenkin 
tappanut. Silloin myös leivän lop-
puessa ennen uutta ruissatoa oli 
Mari-mummo lähtenyt kävellen 
hakemaan ruisleipää lainaksi Kar-
jalaisten kylästä langoltaan, matkaa 
sinne oli kymmenisen kilometriä. 
Aviopari oli kuitenkin yritteliästä ja 
lisäsi tilan pinta-alaa useita kertoja 
ostamalla lisämaata, myös tilanpi-
toa jatkaneet pojat lisäsivät tilan 
kokoa, lopulta ennen sotaa Hiiro-
silla olikin peltoa ja niittyä yli 30 ha 
ja metsää reilut 100 ha. Marille ja 
Matille syntyi 10 lasta, joista neljä 
kuoli pienenä. 25.4.1891 syntyi-
vät kaksoset Abram ja Antti, joista 
Antti kuoli alle 4 kuukauden ikäi-
senä. Abram viljeli veljiensä Mikon 
ja Taavetin kanssa vanhemmiltaan 
vuonna 1914 lunastamaansa tilaa 
ja avioitui 1919 Alviina Inkisen 
kanssa ja he olivat äitini vanhem-
mat. Abram kuoli 1977 Turussa. 
Äitini on kertonut paljon isovan-
hemmistaan sekä lapsuudestaan, 
mm. miten hän opetteli lukemaan 
5-vuotiaana Mari-mummon suu-
resta virsikirjasta. 

Marian isä oli Jooseppi Joo-
naanp. Torkkeli, joka oli syntynyt 
10.8.1815 Humaljoki Hovi 17 ja 
kuoli 16.8.1871 Pietarissa. Isoäiti-
ni kertoman mukaan Jooseppi oli 
hukkunut Neva-jokeen. Marian 
äiti oli Regina Siprint. Hietanen. 
Syntymäaikaa ei löydy Koiviston 
kastettujen luettelosta, ilmeisesti 
se oli 13.2.1821 paikkana Humal-
joki 11. Regina kuoli 31.8.1882 
Humaljoki 17, silloin hänet on 
merkitty veljenpojan leskeksi. 
Joosepin ja Reginan viidestä lap-
sesta aikuiseksi eli Marin lisäksi 
vain Helena mutta hänkin kuoli 
28-vuotiaana. Helena oli 1879 
avioitunut rengiksi taloon tulleen 
Säkkijärvellä syntyneen Mikko 
Antinp. Lassin kanssa. Helenan ja 
Mikon ainoa poika kuoli vuoden 
ikäisenä ja Mikko avioitui 1883 
Kristiina Torvastin kanssa. 

Aiemmin tämä Koiviston 
suku aina jäi selvittelemättä, kun 

Jetan, joka oli ollut kyläilemässä 
muutamia päiviä ja auttanut sil-
loin talonväkeä töissä. Samoin hän 
muistaa selkeästi Oravan Reginan 
kasvonpiirteet ja hahmon, puhe-
lias Rikina oli kävellyt Humaljo-
elta Kuolemajärven kirkolle juma-
lanpalvelukseen ja sitten takaisin 
Kuolemajärven vastarannalle Hie-
taselle kyläilemään äitini kotiin ja 
palannut sieltä kotiinsa edelleen 
kävellen. Äitini muistaa myös 
puhutun Varsamäestä ja Varsa-
mäen tytöistä, joista yhden nimi 
oli Martta, toinen mahdollisesti 
Lahja. Pienen tytön korviin pai-
kan nimi kuulosti mukavalta. Oli-
si kiinnostavaa tietää keitä nämä 
henkilöt olivat ja olivatko mah-
dollisesti sukua Mari-mummolle. 

Koiviston Rautasella oli Lyyli 
Ratia, joka 1930-luvulla ompeli 
paljon äitini tädille Ida Hiiro-
selle, Lyyli kävi Hietasella hoi-
tamassa hameiden sovituksen ja 
silloin mies (Herman?) oli hänellä 
kuskina, mutta valmiit hameet 
äitini sitten haki polkupyörällä 
Koivistolta. Lyyli Ratia ompeli 
myös äitini valkoisen rippileni-
ngin keväällä 1939. Koivistolta 
oli myös kotoisin puuseppä, joka 
teki Hiirosten tupaan 1930-lu-
vun alussa selkänojalliset puolen 
metrin levyiset penkit, malli nii-
hin oli otettu aseman penkeistä. 
Puusepän nimi oli Rokka ja hän 
oli Mari-mummon sukulaisia. 
Puusepän poika oli ollut kesäai-
kana paimenpoikana Hiirosella, 
paimenpojat nukkuivat tuvan 
penkeillä ja päiväksi patjat ja pe-

tivaatteet oli kääritty nyyttiin ja 
nostettu vintin puolelle. 

Jo lapsuudestani muistan mi-
ten vanhemmat ihmiset puhuivat 
Koiviston matkoista. Hiirosilla oli 
tapana käsitellä maito kotona; kir-
nuttiin voita, tehtiin kokkelipiimää 
ja kirnupiimää, joita sitten aina 
lauantaiaamuisin vietiin vakituisiin 
tinkipaikkoihin Koiviston kauppa-
laan, yksi tinkipaikoista oli Sipari. 
Äitini kertoi, että rekeen tai kärrille 
laitettiin 50 litran kokkelipiimä-
tonkka, 20 litran kirnupiimätonk-
ka ja laatikko, johon voi oli laitettu 
kilon ja puolen kilon paketteihin. 
Myös vehnäjauhoja oli jauhatettu 
Uudenkirkon Peippolan myllyssä ja 
niitäkin vietiin Koivistolle tilausten 
mukaan. Mikko-setä hoiti nämä 
kauppalareissut ja takaisin tullessa 
kävi aina Torkkelin kaupassa. Sekin 
olisi mielenkiintoista tietää, kuka ja 
mitä sukua tämä kauppias oli. Sitten 
väliaikana kun Hiiroset palasivat ta-
kaisin Kuolemajärvelle, niin Koivis-
tolta Hollming tilasi suuret määrät 
hapankaalia. Äitini kotona istutet-
tiin 800 kaalintaimea ja ruoka-aitas-
sa säilyneisiin suuriin puutiinuihin 
tehtiin tilattu hapankaali.

Mikäli joku tunnistaa näiden 
tietojen perusteella henkilöitä, 
olisin kiitollinen kaikista lisätie-
doista. 

Ystävällisin terveisin
Merja Rusi
Raisio
puh. 0505753276 (iltaisin)
meeru@suomi24.fi

Äitini kertoi, että 
rekeen tai kär-
rille laitettiin 50 
litran kokkeli-
piimätonkka, 20 
litran kirnupii-
mätonkka ja laa-
tikko, johon voi 
oli laitettu kilon 
ja puolen kilon 
paketteihin.

Löysin netistä Koiviston Viestin nettisivut ja otankin nyt 
yhteyttä, sillä toivon, että joku Koiviston Viestin lukijoista 
tietäisi vastauksen muutamaan kysymykseen, joita heräsi 
kun olen tallentanut äitini muisteluja.
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Keväällä ylioppilaiksi 
kirjoittaneet Tampereen 
lyseon lukiosta 
EEERIKA HYTÖNEN ja 
EMILIA HYTÖNEN sekä 
Merkonomiksi Alajärveltä 
MIKAEL HIRVELÄ myös 
keväällä.

Kaksoset tyttäreni Katariina 
karppisen tyttäriä ja Mikael 
tyttäreni Miia Hirvelän 
poika. Olen lasten mummo 
Leena Keränen Kiukaisista.
Vanhempani Kaino ja 
Nestor Matti Hämäläinen
Koiviston Kiiskilän kylästä.

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Karhulan ja ympäristön koivistolaiset

Vietämme pikkujoulua lauantaina 22.11.2014 
hotelli Leikarissa kello 16 alkaen.
Tule nauttimaan runsaasta jouluateriasta ja ilmoittaudu
16.11.2014 mennessä Marja-Liisa Montoselle 05063738

ps.pikkupaketti mukaan

Tervetuloa!   Johtokunta

Lahden Koivistolaiset
Hapalohkokestit la 25.10 klo 14.00. 
Luther kirkon kahvio,Vuorikatu 37.
Ohjelmaa

Lämpimästi tervetuloa!
Johtokunta

Turun ja ympäristön koivistolaiset
Marraskuun Kajuutta ilta tiistaina 18.11.2014 klo 17.
Kajuutassa Itäpellontie 2 Turku

Jorma Ake kertoo jatkosodasta.

Koivisto-Säätiö 
jakaa avustuksia ja stipendejä
Niitä ovat oikeutettuja hakemaan henkilöiden jälkeläiset, joiden 
vanhemmat tai esivanhemmat asuivat v 1939 tai v. 1944 Koiviston 
kunnassa tai Koiviston kauppalassa. 

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

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

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

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

Opintoavustusta Koivisto-Säätiöltä voi saada vain yhden kerran.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kirjattuina lähetettyjä anomuksia ei noudeta postista.

Koivisto-Säätiön hallitus

Korjaus
Toimitukselta oli vahingossa jää-
nyt Koivisto-juhlien mölkynhei-
ton tuloksiin piilenheiton tulok-
sista merkintä "Nuoret". Toimitus 
pahoittelee virhettä. Juhani Villa-
nen oli antanut tulokset aivan oi-
kein ilman sarjamerkintää. 

Lämmin kiitos minua 90-vuotispäivänäni 
14.9.2014 muistaneille ystäville ja sukulaisille.

Aune Kukkohovi
os. Pörrö
Syntyisin Koiviston Vatnuorista

Mie tiijjän
Niko työ kaik varmast muistatta, ni mie tiijjustelin teilt viime kerral 
syyskuu Viestis (kerrakii lyhyest ja ytimekkääst), et "mikä se ol Koivistol 
aikoinaa kauppala ja kunna kaikist suuremp työantaja ja sem mukkaa 
kaikist tärkeämp rahasampo?”

Se ol näköjää sen laji kysymys, mikä sai miu Kaarinas yksiksee leski-
miehen elävä, kohtsillää 90 vuotta täyttävä Sepe-ennoiki innostummaa 
ja tarttumaa kännykkää ja näppäilemmää viestii miul het, ko Viesti 
ol ehtint sinne Turu puolee: ”Nyt mie otan kantaa.. Olisko Koivisto 
saha tai Holminki”. Ja vähä myöhemmi hää lisäs viel, et ”Möllikkä oli 
mukana”.

Tuo häne puhheen Möllikäst ol justii sitä, mitä aikaskii kerrotaa 
Taskise ja Koppise kirjas "Koivisto pähkinäkuoressa" (Koivisto-Säätiö, 
Hki 2009) sivuil 98-99.

Möllikkä ol valtio Kotterlahtee yheksäkymmänt vuotta sit raken-
tama vientisatama. Paikka ol ihanteelline, saarii suojas ja yheksä metrii 
syvä väylä pysy sulaan pitkää. Satamaa rakennettii 100 metrii pitkä kivi-
ne pistolaitur, ja sen ratapihakii ol siihe aikaa kaikist pitemp koko maas. 
Satama johos ol satamakapteen. (Niiko jotkut sitkeemmuistisimmat 
saattat viel muistaaki, ni Koivisto viimene satamakapteenha ol Huuko 
Pöntyne, s. 1886.) Satama ol paikkakunna kaikist suuremp työllistäjä 
ja kunnal elintärkee. Enne talvisottaaha satamaa alettii rakentaa viel 
aallomurtajaaki (minkä Sepe-enokii muisti tekstareissaa mainita ), mut 
se työhä jäi sit sova jalkoihi. 

Mei äiti ja isäkii olliit nuorempaan töis Möllikäs - äit ”ylösottajaan” 
pirsis, niiko siel sillo sanottii, ja isä lankukantajaan. 

Martti Piela


