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”Sireenit 
kukkivat 
Koivistolla”, 
vieläkin!

Teist lukijoist (keitä nyt sattuut 
nää miu kysymyksei kiinnos-
tammaa) o varmast yhtä sun 
toista montakii kertaa harmit-
tant, et aina mie enstäi horise 
jottai puuta-heinää ja sit lopuks 
vast esitä jonkii kysymykse. 

Nyt tehhääki kerrakii näi-
viissi: mie kysynkii iha tähä 
alkuu, et mikä taik millane o 
raaka? 

Ei, älähä sie hättäile! En-
hä mie nii helppoo kysy, mihi 
vastaus ois esmerkiks julma, 
syvämmetön. Onha tietyst 
kyl sellane raakalaine, kuka 
tekköö murha, raaka, ja jou-
tuu siint raa´ast teostaa enstäi 
leivättömä pöyvä ääree ja sit 
lusimaa linnas. Ja jokahine o 
varmast jossai vaihees elämäs-
sää kokent sellase aika ikävä 
asja, et ko o tult syötyy liikaa 
raakoi omenii, ni vatsa o mänt 
tirul. Emmie noita täl kertaa 
tarkota. Enkä nyt myöskää aja 
takkaa sannaa, mil tarkotettaa 
seililaiva masto poikkipuuta, 
mist raakapurje roikkuu. Mut 
raakaa voimaa kyl sen raa´a 
käytös kyl tarvitaa, se pittää täs 
yhteyves toeta. 

Koivistol ol saaril ja mante-
rel vähä enne talvisottaa 1.235 
viljelmää ja maarekisterrii mer-
kittyi tilloi 2.284 kpl. Tiloist 
57 rosenttii ol vaa 2 - 10 ha:i 
kokosii. Mut melkeepä kaikis 
kuiteskii maatöis tarvittii en-
tisaikaa "raakaa". Mikä se tuo 
raaka oikee ol, mitä maajussi 
tarvits? Mie helpota tätä kysy-
mystäi vähäse ja sanon, et se ol 
tarpee ahospäivin. Jos sie tiijjät 
asjast ees jottai, ja viel paremp, 
jos ossaat kertoo, et millane 
se raaka on, ni paa hihat hei-
lumaa ja kerro ihmees tietois 
Viesti Toimituksel, kerro, mist 
sen tiijjon oot kaivant essii; sit 
vaa oma nimmeis al ja ”kirja 
kannet kii”! 

Martti Piela

Tiijjät sie?

Terttu Ravi

Pielan perheessä taidetta kolmessa polvessa
Nykyisin Ruotsissa asuva Marita Piela järjesti äidinpuo-
leisen serkkunsa Niina Ollankedon kanssa taidenäyttelyn 
Haminan kirjastogalleriassa. 

Patu on todennut ystäväs-
tään Jaakosta: ”Karjalan poika-
na Piela rakasti merenkulkua yli 
kaiken. Se näkyi hänen kaikissa 
tekemisissään.” Meriä paljon 
seilannut Jaakko Piela on myös 
laulanut ja levyltä löytyy aina-
kin ”Stenka Rasin” ja ”Tule 
mun ystäväin”. Levyä on toivot-
tu radion kadonneitten levyjen 
ohjelmassa. Kirjojakin on isä 
Jaakko kirjoittanut.

Yhteisnäyttelyn kolmessa 
polvessa ovat Jelena, Jaakko ja 
Marita järjestäneet 1980 luvun 
puolivälissä.

Tämän vuotinen Haminan 
näyttely oli nimeltään ”Onnel-
linen hetki” ja sitä tauluihin tu-
tustuminen allekirjoittaneelle 
ainakin olikin. Käynnin kruu-
nasi taiteilijan läsnäolo ja antoi-
sa keskustelu hänen kanssaan. 
Haminan tuttuja maisemia oli 
teoksissa ja eläinrakkauskin tuli 
monissa tauluissa esille. ”Metsä-
polku” taulu pysähdytti ja antoi 
valoa, lämpöä ja onnellisuutta 
katselijaan. Harmi vain, että se 
oli jo myyty. Onnekseni vastaa-
va valoisuus löytyi toisestakin 
taulusta, joka sitten matkasi 
mukanani Muurikkalaan. 

Sitä katsellessani muistelen 
koivistolaista Pielan perhettä, 
joista Jelenaan ja Jaakkoon olin 
tutustunut Haminassa asuessani 

ja nyt oli suuri ilo saada tutustua 
Maritaan. Koiviston Kotterlah-
della hän on käynyt isänsä kans-
sa ja keskustellessamme kävi 
ilmi, että Koivisto on hänelle 
tärkeä paikka.

Kotiin päästyäni kaivoin 
kirjahyllystäni oitis Jelenan 
vuonna 1980 kirjoittaman kir-
jan ”Sireenit kukkivat Koivis-
tolla”. Ja siellähän ne todella 
kukkivatkin, vieläkin!

Kirjan Koivistoa kaipaavat 
loppusanat kuuluvat:
”Vasta viime vuosina olen juur-
tunut kauniiseen historialliseen 
Haminaan. Minua viehättää 
Koiviston ja Haminan saman-
kaltaisuus. Koiviston rantoja 
hyväilevät Suomenlahden aallot 
ulottuvat tännekin. Ikkunastani 
katselen Suomenlahtea,joka jat-
kuu viitisen kilometriä pitkänä 
Lupinlahtena. Syväsatamamme 
vastaa Koiviston satamaa. Ha-
minahan kuului ennen Viipurin 
lääniin - ei ihme,että näemme 
uudessa kotikaupungissamme 
rakkaan, menetetyn kotiseu-

tumme piirteitä. Hyvin me kar-
jalaiset omine murheinemme 
olemme sopeutuneet joukkoon. 
Hyvä meidän on elää täällä Ha-
minassa. Myöskin puutarham-
me monilajikkeinen kasvusto 
on juurtunut kasvualustaansa. 
Mutta alkukesästä, sireenien 
tuoksun täyttäessä ilman, palaan 
ajatuksissani Karjalaan, Koivis-
tolle. Elämämme siellä on kuin 
kauan sitten nähty uni-mutta 
meille koivistolaisille se on tätä-
kin päivää todellisempi.”

Näyttely sai hyvän vastaanoton, 
onhan Maritalla läheinen link-
ki kaupunkiin. Monet halusivat 
tavata hänet ja kertoa tapaami-
sistaan taiteilijan isän Jaakko 
Pielan tai isoäidin Jelena Pielan 
kanssa. Näyttelyssä oli esillä 
myös Outi Karhun kirjoittamia 
runoja.

Kun Marita oli 7 vuotias os-
ti isoäiti Jelena hänelle öljyvärit 
ja siitä alkoi maalaaminen. Lu-
kuisille haminalaisille tuttu Jele-
na Piela oli taiteilija itsekin.Hän 
maalasi, teki veistoksia, lauloi ja 
kirjoitti kirjoja. Kirjat ”Ja kuk-
kivat kirsikat Uljanovkassa” ja 
”Sireenit kukkivat Koivistolla” 
ovat varmasti hyvin monille 
tutut.

Jelenan mies Johannes ra-
kensi viuluja ja muurasi uuneja, 
onhan nekin taidetta, käsityötä 
parhaimmillaan.

Maritan isä Jaakko Piela 
syntyi Koiviston Kotterlahden 
kylässä 12.2.1936. Hän val-
misti laivojen pienoismalleja 
ja niitä on ollut esillä monis-
sa näyttelyissä. Tänä vuonna 
hänen valmistamiaan laivojen 
pienoismalleja on esillä Kotkan 
merikeskus Vellamon ”Pienet 
laivat –suuret tarinat näytte-
lyssä”. Haminassa niitä löytyy 
Koiviston pojan Patu Patasen 
tullimakasiinista Tervasaarelta.

Maritan akvarelli esittää näkymää kotinsa ikkunasta. Jos on 
lohduttavaa,että pilvien takana on aina valoa,sitä näkyy myös 
puitten oksiston välistä. Ei niin synkkää,ei tiheää ettei valo pil-
kahtaisi lohtua tuoden.

Marita Pielan akvarellessä Haminan tuttuja rakennuksia 

Syyskuussa voi koiviston siree-
nejä ihailla edelleen kirkolla ja 
kujasilla. Nämä kuvat kirkon 
pihasta.
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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@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot, 
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat 
toimitetaan osoitteeseen: 
Koiviston Viesti, 
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu 
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai 
sähköisesti Koivisto-Seura 
r.y.n varapuheenjohtajalle tai 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 

Seuran jäsenmaksu 34 e, sisältää 
vuoden jäsenlehdet. Seuran kautta 
voi myös maksaa Karjalan Liiton 
jäsenmaksun 15 e.

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 2312 422
riikka@riikkasalokannel.fi
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus on toimitettu 5.8.2017 
sukulaisten ja ystävien läsnä ollessa. 

Uurna laskettu 23.9.2017.
Lämmin kiitos osanotosta.

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta suruumme.

Meidän pappamme

Altti Väinö
TERVAHARTIALA
s. 7.6.1929 Koivisto
k. 13.7.2017 Mäntsälä

Niin väsyneenä loppumatkan kuljit,
uneen rauhaisaan sä silmät suljit.
On hiljaisuus ja suru sanaton,
mutta tiedämme, sun hyvä olla on.

Lämmöllä muistaen
Ritva
Lapset, lastenlapset 
ja lastenlastenlapset
Muut sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme

Raili Toini Anneli 
LAITINEN 
o.s. Kallonen

s. 7.1.1929 Koivisto
k. 4.9.2017 Jyväskylä

Ei syki enää sydän lämpöinen, 
on poissa rakas, läheinen.
Kuvasi kultaisen suljemme kätköihin sydämen.

Kiittäen ja kaivaten
lapset ja lapsenlapset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Syystunnelmia

Koivistolaisia siellä sun täällä
Vuodesta 1945 ilmestyneen Koivisto Viestin kaikki 
lehdet on sidottu koviin kansiin ja niitä säilytetään 
Porvoossa Koivisto säätiön tiloissa. Ensimmäisen il-
mestymisvuosikymmenen lehdet ovat erityisesti leh-
den perustaja Koivunevan käsialaa. Koivuneva oli 
perustanut Viestin pitääkseen yhteyttä eri puolille 
Suomea hajaantuneeseen seurakuntaansa. Koivuneva 
ei vain kirjoittanut, vaan hän myös kiersi eripuolilla 
Suomea koivistolaisten evakkoperheitten luona. 

Katselimme näitä kirjoja yhteisen kahvipöydän ääres-
sä. Seurueessa oli 70+ koivistolaisia, jotka muistivat 
Koivunevan käyneen heidänkin kotonaan, milloin 
Kymessä milloin Hämeessä. Nämä mieleen painuneet 
ja jäseniämme vieläkin puhuttelevat tapaamiset olivat 
myös talletettuna lehden sivuille. Nimimerkillä Cur-
sor kirjoitetuissa jutuissa hän hyvinkin seikkaperäisesti 
kertoi käynneistään ja tapaamistaan ihmisistä ja hei-
dän kuulumisistaan.

Kyllä Koivuneva on aikamoinen reissulassi ollut, sillä 
koivistolaisia perheitä oli joka puolella Suomea, vaikka 
tiettyjä keskittymiä olikin. Ja muuttihan heitä myös 
muille maille. Hiljattain tuli myös Ameriikan puo-
lelta viestiä, jossa kyseltiin isoisän perään. Oli hänkin 
kuulemma kirjoitellut Koiviston Viestiin juttuja. Mitä 
enemmän asiaa mietin, sitä vakuuttuneempi olen siitä, 
että Koiviston Viestimme on ollut melkoinen yhteen-
kuuluvuuden väline. Vaikka omaa maata, eikä omaa 
laivaa jalkojen alla enää ollut ja väki eli hajaantunee-
na sinne sun tänne, niin Viestin tullen tiedettiin mitä 
oman kylän väelle kuuluu. Tiedettiin mistä oltiin tu-
lossa ja keitä oltiin. Olisiko koivistolaisuus identiteet-
tinä säilynyt ilman tätä Koiviston 
Viesti lehteä ja Koiviston juhlia? 
Epäilen.

Vanhuus on mielissämme elämän syysaikaa. Silloin 
valmistumme lepoon. Aivan kuin luonto alkaa lepoajan 
muutamaksi kuukaudeksi herätäkseen uuteen kevätlois-
toon, samoin ihminen alkaa enenevässä määrin kaivata 
lepoa ja rauhaa. Ihminenkin uskoo nousevansa uuteen 
kevääseen Jumalan luona taivaassa. Tämä usko ja luot-
tamus Jumalan lupauksiin rauhoittaa pelkäävän mielen 
ja kutsuu taas Jumalan enkelit luoksemme, aivan kuin 
lapsena.

Uskomme perusteella mekin nostamme päämme ja 
katsomme toivossa tulevaisuuteen.

Hyvän syksyn toivotuksin Valma Luukka

Tämäkin suvi on mennyt. Länsimaisen ajattelutavan 
mukaan aika etenee lineaarisesti. Emme voi peruuttaa, 
emmekä aloittaa alusta kuin vain vertauskuvannollisesti. 
Anteeksi voimme pyytää, jos ystävyyssuhde on rakoillut 
sanojemme vuoksi, mutta siinäkään ei aina ole uuden 
alkamisen ”puhdasta pöytää”. Siksi vanhan hengellisen 
laulun sanat kannattaa muistaa: ”Ota tiestäsi vaarin ja 
suunnasta sen. Älä kaikista ruusuista huoli. / Ota tiestäsi 
vaarin tai muuten se vie syvyyksihin, joissa voi kuolla. 
Ah, vaaroja täynnä on maailman tie, ja kuiluja sen joka 
puolla”

Ihmiselämää ja sen elämänkaarta on usein verrat-
tu vuodenaikoihin. Pienellä ihmisellä on elämän kevät. 
Lapselle kaikki on uutta ja ihmeellistä. Hän on utelias 
ja näkee ihmeitä sielläkin, missä aikuinen ei näe mitään. 
Lapsella on mukanaan enkelit ja Jumalan suojelu, vaikka 
hän joskus on lähellä käärmeitä tai muita myrkyllisiä asi-
oita maailmassa, kasveja ja eläimiä. Muistan itsekin, mi-
ten kauhuissaan vanhemmat joskus olivat kun lähestyim-
me koiria tai muita eläimiä, joita aikuisetkin pelkäsivät.

Aikuisuutta lähestyvä nuori ja aikuinen elävät kes-
kikesän aikaa. Silloin kaikki kypsyy ja valmistuu, kukkii 
ja tekee hedelmää. Aikuisuus on työnteon ja yrittämi-
sen aikaa. Perustetaan perhe ja valmistutaan ammattiin. 
Suurin osa myös saa työelämässä työstään palkkaa ja sen 
tuloksena kodin ja elintason, Lapset saavat aikuiselta kas-
vualustan ja huolettomat elämän päivät.

Osalla aikuisistakin on vaikea, jopa ylivoimaisen 
vaikea elämä aikuisena. Jos ei ole koulutusta eikä omaa 
turvallista työpaikkaa, kärsii koko perhe ja suku. Myös 
sairaudet murtavat monen elämän.

Nyt elämme luonnossa syystunnelmien aikaa. Har-
maus ja pimeys peittävät maailman. Varsinkin marras 
(kuolema)kuun aika on tosi pimeä ja monelle raskas. 
Apua on keksitty mm. kirkasvalolampuista. Sellainen 
lamppu voi auttaa syysmasennukseen.

Aina Luukka (1901-1993) ja Valma (1937- )
evakkopaikassa Ruotsinpyhtään Vastilassa.
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

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

Taloudenhoito,
Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
puh. 05 544 8850
Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040 564 9341
Taidetoimikunta, Marke Hongisto pj.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
050 539 8693
marke.hongisto@fmi.fi

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
 varalla Marke Hongisto, Helsinki
Jukka Ratia, Mäntsälä. 0500 978 206
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
 varalla Eija Tuominen, 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 Eeva Karkia, Miehikkälä

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

Liian suurist vioist mie en käy rännäämää

Kuvitellaanpa tilanne, jossa kauppaan tulisi uusi mak-
karalaatu. Se poikkeaisi muista vain terveysvaikutusten 
osalta. Sydänkohtauksen ja diabeteksen riskit nousi-
sivat, muistisairauksien todennäköisyys kasvaisi kol-
manneksella ja hedelmällisyys heikkenisi. 

Makkaran valmistaja ei kiistäisi näitä lieveilmiöitä, 
mutta toteaisi, että ne ovat vain korrelaatioita eikä suo-
raa syy-yhteyttä ole osoitettu. Jokainen on vastuussa 
siitä, mitä suuhunsa pistää. Vapaassa maassa ei pidä 
säännellä kaikkea.

Terveys- ja kuluttajaviranomaiset syöksyisivät toki vä-
littömästi tällaisen tuotteen kimppuun, eikä sille löy-
tyisi puolustajia. Poliitikot ja media tuomitsisivat jyr-
kästi, ja tuotteen myynti kiellettäisiin vitkastelematta.
Tässä on kuitenkin kyse vertauksesta Raamatulliseen 
tapaan.

Laki edellyttää, että elintarvikkeet eivät aiheuta vaaraa 
ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 
Mutta kun tuote on makkaran sijaan asunto vilkaslii-
kenteisen väylän varrella, ei vastaavia rajoituksia ole. 

Autoliikenteen melu ja päästöt aiheuttavat edellä ku-
vattuja terveysriskejä, jotka kohdistuvat sen vaikutus-
alueella asuviin. Asemakaavan laatijan ja hyväksyjän ei 
tarvitse välittää niistä, kunhan rakennuksilta vaaditaan 
löysän melunormin täyttämistä. Asuntorakentajan tai 
myyjän ei myöskään tarvitse kertoa niistä ostajalle. 
Kuluttajansuoja vuotaa.

Myös media ja poliitikot suhtautuvat toisin. Vaik-
ka ennalta ehkäiseminen on 

terveydenhuollon keskeisiä 
tavoitteita, sitä ei sovelleta 
kaavoitukseen. Päinvas-
toin rakentamisen tiiviyttä 
ja joukkoliikennemyön-
teisyyttä kiitellään; joku 
haluaisi vielä reunustaa 
moottoritietkin asuinra-
kennuksilla ja kutsua niitä 
bulevardeiksi.

Alkoholilain muutoksessa 
on kyse paljon pienem-
mistä terveysriskeistä kuin 
asumisessa liikenneväylien 
varrella, mutta viina on 
mediaseksikkäämpää, pu-
hukaamme siis vain siitä.  

Jouni J Särkijärvi

Jorma Kallonen

Vuoden koivistolainen Johanna Ivaska 
elää unelmaansa Heidi Myllyniemi

Milloin tiesit mitä haluat tehdä työksesi? 

Isäni Ari Ivaska on tehnyt työuransa tutkijana kemian 
alalla, joten sain kotona realistisen kuvan sen hyvistä ja 
huonoista puolista. Koska luonnontieteet tuntuivat kou-
lussa kiinnostavilta, päätin kouluttautua biokemistiksi. 
Halusin myös oppia tutkimaan sairauksia ja niiden syitä.

Mitä olet opiskellut?

Lukion jälkeen opiskelin Turun yliopiston biokemian 
koulutusohjelmassa 1991– 1995. Maisteriksi valmistu-
misen jälkeen tein väitöskirjaa syöpäsolujen interakti-
oista soluväliaineen kollageenin kanssa Turun yliopiston 
lääketieteellisessä tiedekunnassa. Väittelin vuonna 2000 
ja lähdin post-doc-tutkijaksi Lontooseen. Työskentelin 
kolme vuotta maailmankuulussa Cancer Research UK 
LIR -instituutissa tutkien syöpäsolujen signaalinvälitystä. 

Palattuani Suomeen vuonna 2003 perustin oman 
tutkimusryhmän. Koska tutkijan työ on jatkuvaa oppi-
mista, vietin viisi kuukautta Pariisissa sijaitsevassa Institu-
te Curiessa vuonna 2014. Uusia mikroskopiatekniikoita 
opiskelin kahteen otteeseen Yhdysvaltojen arvostetussa 
Janelia Research Institute:ssa. 

Milloin kiinnostuit tutkimuksesta ja 
nykyisestä tutkimusalastasi?

Olin jo aiemmmin kiinnostunut syövästä, mutta se on 
erittäin laaja tutkimusaihe. Nykyisestä tutkimusalastani 
kiinnostuin väitöskirjaopintojen aikana. Väitöskirjatyös-
säni tutustuin syöpäsolujen solubiologiaan – ja jäin sille 
tielle.

Sinä työpäivänä tapahtui todella erikoinen 
juttu... Miten lause voisi jatkua?

Tutkimusryhmääni kuuluva nuori tutkija tuli mikroskoo-
pilta ja kertoi tehneensä ehdottamani kokeen. Kysyessäni 
tulosta hän näytti hiukan vaivaantuneelta ja sanoi, että 
tulos olikin täysin päinvastainen kuin olin ajatellut. Kun 
biologia yllättää tavalla, joka vie tutkijan täysin uuden 
biologisen prosessin jäljille, ne ovat niitä parhaita hetkiä.
 
Mitä teet vapaa-ajallasi?

Harrastan juoksemista läpi koko vuoden ja osallistun 
erilaisiin juoksutapahtumiin. Lisäksi mökkeilemme ah-
kerasti Nauvossa perheeni kanssa. Minulla on pieni vanha 
mahonkivene, jonka hiominen ja lakkaaminen keväisin 
on mukavaa terapiaa.

Mitä et ole koskaan tehnyt, mutta haluaisit 
kokeilla, ja miksi? 

Olen ehtinyt kokeilla kaikenlaista: erätaitokisoista um-
pihankihiihtoon ja vaeltamisesta  vuorikiipeilyyn. En ole 
koskaan kokeillut joogaa mutta se voisi olla kokeilemisen 
arvoista.

Kuka/ketkä odottavat sinua kotona työpäivän 
jälkeen?

Kaksi ihanaa lasta:12-vuotiaat kaksoset Essi & Alisa, ja 
mieheni sekä likapyykkivuoret, kaikista kaapeista vyöryvä 
kaaos ja rikkaruohot kukkapenkissä. Välillä tuntuu etteivät 
päivän tunnit riitä kaikkeen, mutta onneksi olen luonteel-
tani aika suurpiirteinen enkä stressaa ihan pienestä.
 
Mitä vapaus sinulle merkitsee?

Olen maailman hienoimmassa työssä, koska olen vapaa tut-
kimaan kaikkea mikä vaikuttaa biologisesti kiinnostavalta 
ja tärkeältä. Olen myös onnekas, että saan elää Suomessa, 
jossa naisella on vapaus tehdä uraa ja vaativaa työtä ilman, 
että pitää taistella yhteiskunnan rakenteita vastaan, saati 
uhrata perhe-elämä.

Mistä unelmoit?

”Ammatillisesti haaveilen siitä, että jonain päivänä tutki-
mustulokseni edesauttavat uusien syöpälääkkeiden saamis-
ta potilaille. Henkilökohtaisesti elän unelmaani – en voisi 
pyytää tai haluta mitään enempää.”
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Pienet kivet 
on haettu 
kunnista joihin 
Miehikkälän 
väki evakuoitiin 
kesällä 1944, 
mm. Paimio, 
Piikkiö, Pöytyä, 
Marttila ja 
Tarvasjoki. 

Ajatus muistomerkistä syntyi 
kaakonkulmalaisten evakkojen 
muistomatkalla Paimiossa vuon-
na 2012. Paimion kirkkopuistos-
sa on muistomerkki Pääteasema, 
jossa on ison kiven lisäksi pikku-
kiviä menetetyn Karjalan alueel-
ta nimilaattoineen. Lähtöasema 
muistomerkkiin on haettu pienet 
kivet kunnista, joihin Miehikkä-
län väki evakuoitiin kesällä 1944. 
Niitä olivat mm. Paimio, Piikkiö, 
Pöytyä, Marttila ja Tarvasjoki. 

Pääteasema muistomerkin on 
suunnitellut kuvanveistäjä Raili 
Mikkonen ja toteuttanut Paimi-
on Karjalaseura. Heiltä saatiin 
lupa Lähtöasema muistomerkin 
toteuttamiseen sen samankaltai-
suuden takia.

Kun Josefiina mummoni läh-
ti Koivistolta ennen sotia miniäk-
si Miehikkälään ei hän osannut 
kuvitellakaan, että kun siskot ja 
muu suku joutuivat Koivistolta 
evakkoon lähtemään, myös hän 
joutui poistumaan Muurikkalas-
ta. Miehikkälän ja Virolahden vä-
ki kokonaisuudessaan evakuoitiin 
kesällä 1944. 

Väki lähti nyytteineen ja kar-
joineen kohti Liikkalan asemaa 
josta matka jatkui junalla kohti 
Länsi-Suomea. Äitini Aili vei kar-
jan Paimioon ja palasi lottatöihin 
muonittamaan linnoittajia koti-
kylän koululle. Mummo majoi-
tettiin Vistalle Martta Suomisen ja 
kahden pojan (toisen nimi Keijo) 
luo. Martan mies oli sodassa. 

Mummolla oli sika mukana ja 
sitähän piti tietysti ruokkia. Kun 
mummo käveli ämpäri kädessä 
Vistalla, tuli tuttu emäntä vastaan 
ja kyseli minne matka. Mummo 
totesi, että "meijeriltä herraa ha-
kemaa". Siihen totesi kyselijä, et-
tä "mitä ihmettä, jok se Mattikii 
(pappani) tullee tänne". Mum-
moa nauratti kun hän selosti, että 

siallehan hän on menossa hake-
maan ruokaa eli heraa. Näin tuli 
erilaiset murteet puheissa vastaan.

Kun sota sitten syksyllä 1944 
päättyi, pääsivät miehikkäläläiset 
palaamaan koteihinsa, joita ei so-
ta ollut tuhonnut. Näistä kotiin 
päässeistä evakkomatkalaisista ei 
ole liiemmin puhuttu, joten nyt 
oli aika muistaa heitäkin. Kun 
lähtökäsky kävi, ei ollut tietoa 
pääseekö enää koskaan kotiin pa-
laamaan. Siis aivan sama tilanne 
kuin karjalaisilla. 

Huonekalut ja muut tavarat 
piti varustaa nimellä ja osoitteella 
mahdollista siirtoa varten. Nyky-
nuoret kyselevät usein, miksi esim. 
sohvan taustalevyssä, lipastoissa, 
rukeissa jne on merkinnät. Mo-
ni törmää tähän asiaan vaikkapa 
huutokaupasta ostamassaan tuo-
lissa. Kesä 1944 oli kylmä ja usean 
päivän matka härkävaunuissa oli 
kova koettelemus karjanviejille.

Äitini kertoman mukaan leh-
mät piti tietysti matkan aikana 
ruokkia ja lypsää. Lehmien välissä 
nukkuminen toi hieman lämpöä, 
mutta kyllähän siinä myös likaan-
tui. Kun Paimion asemalla nous-
tiin junasta siirryttiin yhteiskou-
lulle. Siellä karjanviejät halusivat 
pesulle, mutta ensin se kiellettiin, 
koska naiset olivat niin likaisia 
mm. lehmänlannasta. Tomerat 
karjakot pitivät puoliansa ja pää-
sivät peseytymään.

Lähtöasema muistomerkki si-
jaitsee Miehikkälän kirkonkylässä 
palvelutalo Kunilan edessä, jossa 
vielä asuu myös evakossa olleita 
vanhuksia. Paljastustilaisuuteen 
osallistui noin 150 henkeä ja mo-
nilla oli omakohtaisia kokemuk-
sia evakkomatkasta. Vieraana oli 
myös joukko Paimion Karjalaseu-
ran jäseniä. 

Muistomerkit yhdistävät läh-
tö- ja pääteasemakunnat toisiinsa.  

Kirjoittaja on Muistomerkki-
hankkeen ideoija ja vetäjä 
Josefiina mummon tyttärenty-
tär Terttu Ravi

Lähtöasemalta Pääteasemalle
Miehikkälässä paljastettiin heinäkuussa evakoille omistettu 
muistomerkki Lähtöasema. 

Kuvat Armi Oinonen.

Jumalanpalveluksen jälkeen laskettiin kukat sankarihaudalle ja karjalaan jääneiden muistomerkille, jossa 
luin kirjoittamani runon karjalaisten evakkoonlähdöstä.

Terttu Ravi

Toisen mummoni Liisa-Stinan rukki ja siinä isänisän Mikko Ravin 
tiedot (Mikko syntynyt Säkkijärvellä ja perhe muutti sieltä vuonna 
1892 Muurikkalaan papan ollessa 11 vuotias, siis sama tarina kuin 
Koivistolta muuttaneella mummollani)

Josefiina mummon rukki (vokki) nimikoitu Matti papan tiedoilla evakkoon siirtoa varten.
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Tarinan äärelle 
kirjailijan veti 
halu kirjoittaa 
tärkeästä 
aiheesta.

Taunon ja Nellin pitää lähteä 
pakoon sodan Huolta ja Mur-
hetta. Pikkuisen Alma Akilinan 
kanssa he matkustavat veneellä 
ja bussilla ja joutuvat junamat-
kalla toisistaan eroon. Lopulta 
he kuitenkin löytävät uuden 
kodin.

Sadun avulla tutustum-
me Suomen historiaan, tämän 
päivän maailmaan ja siihen, 
kuinka yhdessä voimme voittaa 
isojakin esteitä.Tauno ja Nelli ovat kaksi nallekarhua, jotka 

lähtivät pikkutyttö Alma Akilina Ohrein mukana 
evakkoon Koiviston Tiurinsaaresta. 

Lempeä satu saa keijut keinumaan 
puiden oksilla ja menninkäiset 
puhumaan. Ilmassa on toden totta 
Karjalan taikaa, lukemisen lumoa 
ja öisin tähdistä satavaa sumua.

Tarina sai alkunsa, kun kirjai-
lija Seija Helander oli Hilkanpäi-
väkahveilla miehensä 90-vuotiaan 
kummitädin luona. Siellä pork-
kanakakun ja karjalanpiirakoiden 
äärellä käytiin vilkasta keskustelua 
Lelumuseo Hevosenkengän nalle-
karhuista. Kuinka surullista, että 
ne joutuvat istumaan läpi vuoden 
lasivitriinissä! Hilkka Helander 

osallistui aikoinaan aktiivisesti 
näyttelyn nallekarhujen keräämi-
seen museolle. Nalleista moni on 
tullut Espooseen evakkoperheen 
mukana Karjalasta, aivan kuten 
tänäkin päivänä lapset saapuvat 
Suomeen sotaa käyvistä maista 
ehkä vain yksi lelu kainalossa.

Alli Paasikiven Säätiö päätti 
lähteä tukemaan Taunon ja Nel-
lin Suomi 100 -juhlavuoden oh-
jelmaa: syksyllä 2017 nallekarhut 
käyvät laulamassa vanhainkodeis-
sa lapsiryhmien kanssa. Kiertue-
nallet on museokarhujen mallin 

mukaan valmistanut nukkekoti-
töistään tunnettu käsityötaiteilija 
Erja Helander.

Sen lisäksi, että "Tauno ja 
Nelli evakkomatkalla" tutustuttaa 
lukijan tärkeään osaan Suomen 
historiaa - evakkolasten koke-
muksiin - se myös mahdollistaa 
vaikeiden nykypäivän asioiden 
käsittelyn lasten kanssa lempeän 
ja lohdullisen sadun avulla. Per-
heille, joilla on juuret Karjalassa 
tai läheisiä, jotka ovat kokeneet 
evakkomatkan, satukirja on tapa 
siirtää omaa perinnettä ja historiaa 

lapsenlapsille.
Seijalla tai hänen puolisollaan 

ei tiettävästi ole sukua Karjalassa: 
tarinan äärelle kirjailijan veti halu 
kirjoittaa tärkeästä aiheesta:

"Omat juureni eivät ole 
Karjalassa vaan Hämeessä, joten 
olen joutunut pohtimaan, mikä 
Karjalan historiassa minua poh-
jimmiltaan kiehtoo. Ehkä olen 
aina pohtinut kirjoituksissani 
lähtemisen ja kodista luopumisen 
teemoja. Aiemmin olen käsitellyt 
niitä eri konteksteissa romaaneis-
sani "Mangopuun alla" ja "Pohjan 
akka" joista jälkimmäinen kertoo 
Kalevalan tarinan Louhen näkö-
kulmasta.

Minulle koti merkitsee mo-
nella tavalla vapautta - vapautta 
olla sellainen kuin on, elää oman-
näköistä elämää. Olla turvassa ja 
olla onnellinen. 

Jos kotiseutu osoittautuu vaa-
ralliseksi, sieltä on pakko lähteä. 
On löydettävä uusi turvapaikka.

Evakkotarinat kiinnostavat 
minua, koska niissä kodista läh-
tö niin totaalista ja konkreettista. 
Kertomukset evakkoperheiden 
asettumisesta uusille seuduille 
antavat minulle voimaa ja ym-
märryksen siitä, että ihminen voi 

selviytyä ja päästä uuden elämän 
alkuun hyvinkin raskaiden koke-
musten jälkeen menettämättä silti 
iloaan ja kykyään olla onnellinen. 
Kuulemalla ja kertomalla näitä 
tarinoita syvennän omaa ymmär-
rystäni elämästä ja jaan lukijoiden 
kanssa erilaisten ihmisten koke-
muksia. 

En tiedä, miksi Taunon, Nel-
lin ja Alma-tytön kotipaikaksi 
valikoitui nimenomaan Koiviston 
Tiurinsaari. Luulen, että se oli hei-
dän oma toiveensa - siinä näkyy 
sadun taika ja satuhahmojen oma 
tahto."

Seija Helander

Muutama sitaatti kirjasta:
"Mielikki-keijun työtä oli hoitaa metsän puita. Joka kevät 
oksiin puhkesi silmuja ja myöhemmin kesällä lehdet pullis-
tuivat vihertämään notkot ja kumpareet vehreiksi. Keijun 
ansiosta koivistolaiset heräsivät aamuisin tyytyväisinä ja 
katsoivat maisemaa, huokasivat ja sanovat, ettei parempaa 
olekaan."

"Päiväkäsky oli komento lähteä evakkoon, sotaa pakoon. 
Kylä tyhjäksi ennen iltaa! Vaara oli tulossa sen rajan takaa, 
jonka isot ihmiset olivat piirtäneet suurelle kartalle. [...] 
Tiurinsaareen jäisivät lelut, maitohinkki ja Alma Akilinan 
sänky, jonka isä oli ennen sotarintamalle lähtöä veistänyt. 
Sellaista sota on, kun isot ihmiset tappelevat keskenään. 
Tällaiset pienet, kuten Alma Akilina ja hänen nallensa, jou-
tuvat lähtemään pakoon."

"Alma Akilina puuhasteli iloisena äidin ja Ukko Ohrein 
kanssa uudessa kodissa lähellä laajaa lahdenpoukamaa. 
Vaikka oltiin kaukana Karjalasta, moni katu kantoi tuttua 
nimeä: oli Tiurintietä ja Elisenvaarankujaa. Se lohdutti, 
kun Karjalan satuolentoja tuli ikävä."

Lisätietoa: 
www.taunojanelli.com

Mie tiijjän
”Niihä meitä viijjää, et kaik putroku-
pitkii lentelööt”, päivittel evakkoju-
na härkävaunu lattial istuva puuroaa 
syyvvä yrittäevä mummo, ko karkuu 
toista kertaa meitä vietii. Seko juna 
sellisäks, et kolis kovast, heilu kovas 
vauhis puolelt toisel ko humalaine 
nii, ettei oikee ruokakuppi meinant 
pyssyy paikallaa, vaik mummo kup-
piaa pitel jalkoi pääl. 

Samal viisii nuo Suuret Juna-
kulettajat, keisarit ja kuninkaat 
tekkööt mitä tahtoot, eikä siin jää 
pienil alamaisil oikiastaa mittää 
muuta tekemistää, ko kiittää ja 
kumartaa, jos ees saap ellää. 

Ruotsi hallitsijoilkii ol tapan 
jaella toisii ihmisii maita lahjaks 
niil, kutka olliit kunnostautuneet 
varsinkii sovas. Niiko nyt kunin-
gas Kaarle IX esmerkiks, ko hää 

Liivimmaal 1605 jäi vihollise 
saartamaks ja Henrik Wrede an-
toi hänel oma hevoseen, nii et ku-
ningas pääs pakkoo, mut Wrede 
kuol, ni tuo Kustaa II Aatoli isä 
palkits Henriki leskee jakamal täl 

Martti Piela

ainaskii Anjala ja Elimäe pitäjät 
ja viel issoi aluei Mäntsäläst ja 
Porvoost. 

Samallaistaha se ol sit Vennäi 
valla aikankii. Hopu ja Kansan-
aho KOIVISTO-kirjas sivul 16 

kerrotaa, et niiko mie jo kerroin-
kii, Pietar I lahjotti Tytärsaare ja 
Lavansaare v. 1718 läänitykseks 
hovinarrilleee Johan da Costal. 
Ne ol aikasemmi molemmat kuu-
luneet Koivisto seurakunna alu-
eihi, niiko Suursaarki. Vuossata 
myöhemmi Tytärsaar ja Suursaar 
liitettii sit Kymi pitäjää. V. 1838 
kaik kolme erosiit omaks pitäjäk-
seen, ja vuossaja lopus Tytärsaar 
ehti viel itsenäistyyki. Nykysihä 
nuo kolme kuuluut Vennäi Le-
ninraati aluee Jaama piirii. 

Mut enhä mie oikiastaa iha 
tuota viimeks kysynt. Miehä 
halusi tietää, et kukas se pystyis 
kertomaa, millo Koivisto saa-
rii aluetta esitettii oikee omaks 
pitäjäks. Tää tieto löytyy Unto 
Erlamo toimittamas kirjas Piis-
saarelaiset Koivostolta (Savon 
Kirjapaino Oy). Siel kerrotaa 
sivul 480, et sellaset ol suunni-
telmat v 1927. Kunna nimeks 
ois tult Saaristo kunta. Tää tieto 
löytyy myöskii Koivisto Viesti 
syyskuu 1955 numeros.

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi
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Kosto vai rangaistus? 

Koivistolla ei aikailtu. Huhti-
kuun 27. päivänä 1918 pidettiin 
Humaljoen suojeluskunnan pe-
rustamiskokous, josta on jäljellä 
pöytäkirja. Siinä valittiin päällik-
kö ja toimihenkilöt. Seuraavaksi 
Humaljoella oli 30.4.1918 isompi 
kokous, johon otti osaa noin 150 
henkilöä. Edelleen päivän päästä 
tästä piti Humaljoen suojelus-
kunnan valittu esikunta kokouk-
sen, jossa päätti aloittaa tutkinnan 
punakaartilaisista, heidän asekät-
köistään ja suhtautumisestaan 
ihmisiin punaisen vallan aikana. 
Samalla nimettiin vankipäälliköt.

Koiviston kunnanlääkäri Toi-
vo Olin, sittemmin Turun yliopis-
ton kansleri, kertoo:

“Koiviston punaisten onnet-
tomuudeksi luutnantti Relander 
ei enää palannut Koivistolle, vaan 
sinne tuli komendantiksi nuori 
jääkärivänrikki, joka alkoi am-
muttamaan punaisia listan mu-
kaan, ilman mitään tutkimusta... 
”tuosta tuohon”.  Tähän puuttui 
Koiviston suojeluskunnan esikun-
ta. Vänrikin piti taipua ja laskea 
kiinniotetut vapaaksi.”

Tämän jälkeen seurasi valkoi-
sen Koiviston ”toinen kiinniotto-
kierros”. Toukokuussa ammuttiin 
koivistolaisia punakaartilaisia tai 
sellaisiksi epältyjä, ilman sen kum-
mempia tutkintoja tai tuon ajan 
lakiin perustuvia päätöksiä. 

Punaisina ammutut

Kun valkoiset aloittivat teloituk-
set 2.5.1918, ensimmäiset kolme 
punakaartilaista (tai sellaiseksi ni-
mettyä) ammuttiin Pörrön pellol-
la, Koiviston aseman lähellä. Sen 
enempää tietoa ei ole tästä kuten 
ei myöhemmästäkään ammutta-
misesta, jossa kohteena tiedetään 
olleen vähintään 75 henkilöä (läh-
de: Sotasurmat 1914–22).

Kansallisarkistossa olevissa 
koivistolaisissa asiakirjoissa maini-
taan nimiä ja niiden ohessa vähän 
myös tietoa ampumisen syystä. 
Tosin tiedot ovat epämääräisiä, 
vailla allekirjoituksia ja päätöksiä. 

Nykykäsityksen mukaan sisällis-
sodassamme menehtyi 34 500 
henkilöä, joista punaisia 75–80 %.  
Taisteluissa kaatui valkoisia 3500 
ja punaisia 5700. Taistelun ulko-
puolella surmattiin aseettomia 
tai puolustuskyvyttömiä 11 000, 
näistä 1650 kuului valkoisiin ja 
noin 10 000 punaisiin. Joukossa 
oli ainakin 75 koivistolaista. 

Suomen Sosialidemokraattinen 
Puoluetoimikunta kokosi vuon-

Toukokuun 1918 tilinpäätös Koivistolla
Koivisto-sarja 1917–18, osa 3

na 1919 koko maata kattavan ns. 
”terroritilaston”. Sitä pidetään 
melko luotettavana tietolähteenä 
henkilöidentifioinnin osalta. Läh-
teessä mainitaan 85 ammuttua. 
Tilaston mukaan ensimmäiset 
seitsemän “sotilaat murhasivat 
Humaljoella esikunnan käskystä”. 
Lopuista on merkintä: “Sotilaat 
ja suojeluskuntalaiset murhasivat 
Koivistolla Pörrön pellolla.” 

Kappalainen Jaakko Markku-
la merkitsi vuonna 1919 Koiviston 
papiston kertomuksiin: “Keväällä 
ensimmäisessä rytäkässä kun val-
koiset tulivat joutui ammutuksi 
88. Siinä luvussa on mukana myös 
ne, jotka varsinainen rikosoikeus 
tuomitsi kuolemaan”. Kappalai-
sen lisäys on viiltävä: “Sellaisen 
kohtalon alaiseksi joutui täällä 
myös silloin useita, Pietariin päin 
pyrkivät, ovat haudattuina yhtei-
seen hautausmaahan, mutta nii-
den nimistä ja lukumäärästä, ei 
ole selvää tietoa.”

Jaakko Paavolainen (Valkoinen 
terrori -teos) on todennut Koivis-
ton kuuluneen teloitustappioiltaan 
Viipurin läänin “kymmenen surul-
lisimman kärkikunnan joukkoon”. 
Tosin on mainittava, että Uusikirk-
ko, Terijoki, Muolaa ym. eivät näis-
sä määrissä erottuneet Koivistosta. 
Näissä kunnissa olivat teloitusluvut 
toukokuussa 1918 keskenään lähes 
yhtä korkeita. Miksiköhän näin? 

Koivistolainen 
punapäällikkö

Aivan oma kertomuksensa on 
Helsingistä Koivistolle vuonna 
1916 tulleen 39-vuotiaan per-
heellisen viilarin tarina. Mies 
oli hankkinut metallimiehen ja 
monttöörin taitoja 16 vuoden 
ajan. Mies väitti, ettei olisi saanut 
töitä ”koivistolaisilta pienkaljaa-
sien omistajilta” ilman Koiviston 
työväenyhdistykseen liittymistä. 
Liittymisestään v. 1917 huolimat-
ta hän tilasi porvarillista Karjala-
lehteä. Seuraavana vuonna hänet 
valittiin työväenyhdistyksen joh-
tokuntaan ja sittemmin, oman 
kertomansa mukaan, ”vastoin 
tahtoaan tammikuussa 1918 Koi-
viston punakaartin johtokuntaan 
ja sen esikuntapäälliköksi”. 

Toimittuaan hetken Koivis-
ton punaisen kaartin esikuntapääl-
likkönä mies pääsi irtaantumaan 
”vastenmielisenä” pitämästään 
tehtävästä. Hänestä tuli keväällä 
1918 punaisen kaartin mekaani-
sen osaston johtaja, missä työssä 
hän lähinnä valmisteli moottorei-
ta ja veneitä pakotilanteita varten. 

Raskauttavia todisteita

Kyseinen punapäällikkö hoiti 
vangitsimisia mutta vieritti syyn 
esikunnassa työskentelevien pääl-
le, he kun ilmoittivat paikallisista 
asioista Terijoelle punapäällikkö 
Heikki Kaljuselle. 

Näin kävi silloinkin, kun 
joukko koivistolaisia pidätettiin 
epäiltyinä suojeluskuntalaisiksi. 
Heidät kohta vapautettiin Koi-
viston asemalla, mutta Kaljunen 
saavuttuaan paikalle pidätytti hei-
dät uudelleen. Pidätetyt kokivat 
esikuntapäällikön sanoin Terijoella 
”kauhean kohtalon”. Näin meneh-
tyivät muun muassa opettaja E. 
Louhelainen, liikemies V. Ivaska 
ja ekonomi A. Mannonen (lähde: 
Suojeluskuntain historia, s. 560).

Syytöksiä punapäällikölle sa-
teli: ”hän oli browninki pistoolilla 
uhannut pidätettyä rautatiesäh-
köttäjää”, jota epäiltiin Koiviston 
ratatyömaan ruutikellarin räjäy-
tyksestä (yksi punakaartilainen 
kuoli ja kaksi haavoittui). Kerro-
taan myös päällikön todenneen 
opettaja Louhelaisesta ”sen olleen 
yksi Perkele”. Päällikkö puolus-
tautui sanoen, että ”opettaja Lou-
helaiselle oli tehnyt töitä ja hän oli 
jopa tuttu, eikä olisi sellaista sa-
nonut”. Samoin hän kielsi uhan-
neensa pistoolilla kuulusteltavaa: 
”ei ollut uhannut, vaan pistooli oli 
kädessään, koska muut punakaar-
tilaiset olivat kiihdyksissään ja tä-
tä sähköttäjää kuulusteli tunnettu 
raaka mies”.

Todistajana esiintynyt toi-
nen opettaja kertoi kuulleensa 
Koiviston asemalla sanat ”se oli 
oikea Perkele ja Kaljunen on oi-
keudentuntoinen mies”. Oman 
todisteensa antoi lisäksi toinen 
Koiviston asemalla pidätettynä 
ollut suojeluskuntalainen: ”oli 
punapäällikkö ottanut Browninki 
pistoolin ja uhannut sillä pidätet-
tyä rautatiesähköttäjää. Samoin 
tiesi punakaartilaisen asettaneen 
sähköttäjän Koiviston asemalla 
seinää vasten ja ampuneen kaksi 
kertaa sähköttäjää kohden, ensim-
mäisen osuneen 1 jalan päähän ja 
toisen 2 jalan päähän sähköttäjäs-
tä ja rapninkia lentäneen kertojan 
päälle”. 

Tuomio ja armahdus

Muun muassa nämä olivat ras-
kauttavia todisteita Koiviston pu-
nakaartin esikuntapäällikköä koh-
taan. Tuomion langetti 12.7.1917 
Viipurin valtionrikosoikeuden ja 
-ylioikeuden 69 osasto. Syytetty 
tuomittiin avunannosta valtiope-
tokseen, elinajaksi kuritushuonee-

seen sekä menettämään kansalais-
luottamuksensa ainiaaksi. 

Punapäällikkö lähti pakoon 
Pietariin muiden mukana Koi-
viston punakaartin vallan luhis-
tuttua huhtikuun 1918 lopulla. 
Hän palasi heinäkuussa 1918, kun 
voimaan astuivat ns. valtionrikos-
oikeudet. Tämä ilmeisesti pelasti 
hänet henkensä.

Ote punapäällikön 
armahduspyynnöstä:
”anon nöyrimmästi, että minut 
armahdettaisiin ja tuomiota lie-
vennettäisiin, jotta vielä voisin toi-
voa vapauden päivän minullekin 
koittavan, vapauden, joka antaisi 
minulle tilaisuuden näyttää, että 
vielä voin olla lailliselle yhteiskun-
tajärjestykselle ja Suomellemme 
hyödyllinen jäsen.”

Tasavallan presidentti armahti 
hänet 6.5.1927. Mies kuoli vuon-
na 1943, hautakivi on  Helsingin 
Malmin hautausmaalla.

Juha O. Luukka

P. E. Svinhufvudin armahdus-asetus 7.12.1918 

Suomessa 99 vuotta sitten astui voimaan valtionhoitaja P. E. Svin-
hufvudin päätöksellä voimaan ”Korkeimman vallan haltijan päätös 
valtiorikoksiin syyllistyneiden henkilöiden armahtamisesta”. (Ase-
tuskokoelma N:o 165/1918, annettu Helsingissä 7.12.1918). 

”5) Henkilöt, jotka maan laillista järjestystä vastaan nostetun 
kapinan kukistamisen tarkoituksessa tahi estääkseen kapinan leve-
nemistä taikka palauttaakseen järjestystä ovat teoissaan menneet 
yli sen, mitä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi olisi ollut 
tarpeen, jätättäkööt niistä syytteeseen panematta ja rankaisematta.” 

Edellä olevaan asetukseen 
ovat kilpistyneet lähes kaikki 
vuoden 1918 aikana tapahtu-
neet aseettomien punavankien 
surmaamisten selvityspyynnöt. 
Juuri perustetun Suomen oi-
keuselimet eivät näitä selvittä-
neet tai viime kädessä vetosivat 
tähän armahdus-asetukseen.

Kaikki kuolemaan liittyvät 
toimenpiteet kuolinilmoituksis-
ta hautaamisiin jäivät surmattu-
jen perheitten kontolle – syyl-
lisyydentunteineen kaikkineen.

Koiviston punakaartilaisista 
yksi ainoa sai omiltaan langet-
tavan kuolemantuomion, mut-
ta se jäi panematta täytäntöön. 
Kyse oli tapauksesta, kun yksit-
täinen punakaartilainen ampui 
vangitun epäillyn suojeluskun-
talaisen. Ampuja pääsi karkuun 
ilmeisesti punapäällikkö Kalju-
sen avustamana, joskin menetti 
myöhemmissä käänteissä hen-
kensä. 

Sadan vuoden jälkeen

Koivistolaisen sukuni isänpuo-
leisten juurien tiedetään johta-
van ainakin 1600-luvulle asti. 
Koivistolta lähdettiin vuonna 
1944 ja itselleni, evakkotaipa-
leella Särkisalossa syntyneelle, 
edelläkerrotut vuosisadan ta-
kaiset tapahtumat ovat täysin 
historiaa.

Karjalan ja Koiviston ke-
hitys itsenäisyytemme aikana 
vuoteen 1939 oli valtaisaa. Mi-
ten  ihmiset pystyivät pyyhki-
mään jokapäiväisessä elämässä 

vuoden 1918 tragediat  mie-
lestään? Uskonnon, kovan työn 
ja lähimmäisten tuen avullako? 
Onko tämä osa luovutetun Kar-
jalan pitäjän historiaa käsitelty 
oikein? 
Olisiko jo anteeksiannon aika.

Kirjalähteet
Anton Harilainen: Elämää Koivis-
tolla. Anton Harilaisen muistelmat. 
Suomen Koivisto-Seura ry 1992.
N. V. Hersalo: Suojeluskuntain his-
toria, osa 1, Hata Oy, Lahti 1955. 
Tapio Kangasniemi: Tappajan muo-
tokuva – Heikki Kaljunen, Ay Charis 
ja Eleos 2014 (verkkokirja).
Teemu Keskisarja: Viipuri 1918, 
Siltala 2013.
T. E. Olin: Muistelmia, WSOY 1970. 
Sisällissodan pikkujättiläinen, toim. 
Pertti Haapala ja Tuomas Hoppu. 
WSOY 2009.
Jaakko Paavolainen, Poliittiset väki-
valtaisuudet Suomessa 1918, osa 2: 
Valkoinen terrori, Tammi 1967 
(s. 167: 92 ammuttua Koivistolla).

Arkistolähteet, Kansallisarkisto (KA)
KA, Historiankomitea, nimismiesten 
kertomukset
KA, Historiankomitea, papiston 
kertomukset (kappalainen Jaakko 
Markkula, ammutut s. 381)
KA, Historiankomitea, suojeluskun-
takertomukset
KA, Koiviston kirkonkirjat
KA Syyttäjistö
Valtioneuvosto, sotasurmat 1914-
22, verkkotietokanta
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Näin 15 vuotta tapahtumien jälkeen: Rannan Sanomat 6.7.1933 kertoi 
Koiviston hautausmaalta löydetystä ”vapaussodan aikuisesta” luuran-
gosta. – Reprokuva kirjoittajan kokoelmista.

Koiviston toukokuu 1918, tilinpäätöksen aika. Heti kun Viipuri oli 
valloitettu, alkoivat Karjalan ratsujääkärit noin 50 kilometrin säteel-
lä Viipurista ottaa Koivistoa haltuun. Valkoiset ryhtyivät keräämään 
alueen "punikeista" listoja. Niitä oli useita ja nimiä satoja. Jos nimi 
löytyi joltain punaisen kaartin listalta tai leimalla varustetusta pape-
rista, ”kuolema alkoi kolkuttamaan". Surullisin oli ruutupaperi, jossa 
mainittiin nimi, ammatti, omaisuus ja kuolinpäivä. Nämä ammutut 
kuopattiin yhteishautaan, ilman tuon ajan lain päätöksiä. Kyse oli 
sisällissodan loppunäytöksestä: "kosto tai rangaistus”. – Kirjoittajan 
reprokuva Kansallisarkiston kokoelmista.

Karjala-lehden artikkeli vuonna 1928: Muistoja Terijoelta 10 vuoden 
takaa.
Kuvassa mm. punaisen surmaamia koivistolaisia. Ote Kansallisarkiston 
suojeluskuntakertomuksesta v. 1919: “Sekin vähäinen suojeluskunta, 
joka ehdittiin perustaa, ei voinut ottaa osaa sotatoimiin, koska melkein 
kaikki jäsenet joutuivat vangituiksi Terijoelle ja olivat vangittuina 
melkein kapinan loppuun saakka. Murhatuiksi tulivat suojeluskuntam-
me jäsenet: Viktor Ivaska, ylioppilas Arvo Mannonen, opettaja Emil 
Louhelainen, sähköttäjä Akseli Salonheimo ja postinkuljettaja Antero 
Soini”. – Kirjoittajan reprokuva Karjala-lehdestä 22.4.1928.

Kirstin muistoissa Koivusaaren 
luonto näyttäytyy lämpimänä 
- lämpimämpänä kuin missään 
muualla. Ruoho oli matalaa, 
ketoneilikat ja valkovuokot kuk-
kivat. Mänty oli pääasiallinen 
puu, kanervikko peitti hiekka-
kankaan.

Koivusaaresta oli seitsemän 
kilometriä Koiviston kauppa-
laan. Koivusaari oli hiekkapoh-
jainen saari, josta kuljetettiin 
hiekkaa Venäjälle saakka.

Kirstin perheessä oli viisi 
lasta. Heistä elää Kirstin lisäksi 
sisar Pirkko ja veli Risto. Kirstin 
varhaisin muisto liittyy jouluun. 
Joulupukki ei tullut sisälle, vaan 
heitti lahjaksi paketin omenoita. 

Evakkoon lähdettiin Kirstin 
ollessa 12 -vuotias. Lähtö tapah-
tui heti sodan ensimmäisenä päi-
vänä 31.marraskuuta 1939, sillä 
Koivusaaressa oli suuret linnak-
keet. Sotilas tuli ovelle ja käski 
lähteä heti; ottaa viiden päivän 
muona mukaan. Äiti otti myös 
toppatäkin, jota tarvittiin myö-
hemmin kylminä öinä.

Perhe asettui kahden viikon 
kiertelyn jälkeen Längenmäelle 
Aitoon kylään.

Kouluaikaan liittyy paljon 
miellyttäviä muistoja. Oppikou-
luun hän pääsi maineikkaaseen 
Anna Tapion kouluun, jossa hän 
sai käsityön opettajaltaan paljon 
myönteistä palautetta mm. ka-
nin nahasta tehdystä kanihatus-
ta, -turkista ja kanipuffista.

Kirsti valmistui Anna Tapi-
on koulusta 18 -vuotiaana. Oli 
aika valita jatkokoulutuspaikka. 
Kirsti itse olisi halunnut sairaan-
hoitajaksi, mutta äiti oli valinnut 
hänelle Wetterhoffin käsityöop-
pilaitoksen, josta hän valmistui 
opettajalinjalta kudonta pääai-
neena. Monet karjalaiset raanut 
ym.valmistuivat Kirstin taitavis-
sa käsissä.

Koulun jälkeen Kirsti siirtyi 
työelämään. Oli värjäyskurssia 
SOK-kaupoissa Hämeen-Sata-
kunnan alueella, Tampereella 
neuvonta-asemalla ja maatalou-
dessa koko maa työalana.

Kinkomaalle Kirsti siirtyi 
vuonna 1956. Kinkomaan tu-
berkuloosisairaalassa hän ohjasi 
potilaita. Heitä oli noin 500 ai-
kuista ja 2 osastoa lapsia. Tubin 
hoitoaika oli tavallisimmin yksi 
vuosi. Potilaiden hoito sisälsi 
mm. hallihoitoa raittiissa ilmas-
sa turkiksista tehdyissä makuu-
pusseissa. 

Monet potilaat kiintyivät 
henkilökuntaan. Niinpä Kirstil-
lä on koko elämän kestäviä ystä-
vyssuhteita entisten potilaiden ja 

työtovereiden kanssa. Käsityöstä 
pidettiin ja se sai ihmeitä aikaan; 
joku oli sairastanut seitsemän 
vuotta, mutta kauniista käsityös-
tä tuli hyvä mieli ja siitä seurasi 
paraneminen.

Kinkomaan parantola oli 
erikoinen työpaikka; potilas 
ja hoitaja olivat läheisiä. Tubi-
potilas kiintyi sairaalaan niin, 
ettei edes jouluksi malttanut 
lähteä sieltä. Ruoka oli hyvää ja 
sairaalan mieliruoka oli silakka-
laatikko.

Kirsti piti työstään paljon. 
Hän jäi eläkkeelle 60 -vuotiaa-
na. Eläkkeellä hän on ollut jo 
30 vuotta. Tänä aikana hän on 
tehnyt paljon; hänen kotinsa on 
avoin yhtä hyvin yliopiston kan-
sainvälisille opiskelijoille kuin 
lähiystäville. Hän on auttanut 
ystäviä puutahahoidossa ja ruoan 
laitossa. Hänen kauniissa kodis-
saan viihtyvät vieraat ja sukulai-
set sekä lähiperhe. Erityisesti las-
ten lapset Anni, Helmi ja Teemu.

Näin karjalainen perinne, 
johon kuuluu vieraanvarai-
suus, ystävällisyys, avuliaisuus, 
erinomainen ruoka ym., siir-
tyy sukupolvelta toiselle. Kun 
kysyimme Kirstiltä, mikä on 
hänen rakkain harrastuksensa, 
hän vastasi heti "kodinhoito". 

Kirsti 90 - Suomi 100
Kirsti Tuomi o.s. Hilska syntyi 23.10.1927 Koiviston kauppalan 
Koivusaaressa Saarenpään kylässä. 

Kirstin muistoissa 
Koivusaaren 
luonto näyttäytyy 
lämpimänä - 
lämpimämpänä 
kuin missään 
muualla. Ruoho 
oli matalaa, 
ketoneilikat ja 
valkovuokot 
kukkivat. 

Aira Hovi, Marja-Leena Husso, Eira Korpinen

Tuohon sanaan tiivistyy Kirstin 
kohdalla paljon asioita; myös 
sydämen sivistys, pyyteetön rak-
kaus - rakkaus isänmaahan ja 
maailman ihmisiin.

Kirjoittajat ovat Kirstin ystäviä



8 Nro 10 Lokakuu 2017

Emeritusprofessori Yrjö Kaukiainen

Onnitteluit` ja muistamissii` Tääl` tapahtuu

MAIJA OJALA 
on valmistunut 

hallintotieteiden 
maisteriksi, pääaineena 
siviilioikeus Itä-Suomen 

yliopistosta 2017. 

Äidinäiti Helmi Eskola, 
s.1931, os. Rantalainen 
Koiviston Vatnuorista 

FT Jari Ruotsalainen Joensuusta tekee tutkimustyötä ja julkaisua Suomen kulttuurirahoston myöntä-
mällä apurahalla. Aiheena hänellä on 

Merimiesten wanha tatuointikulttuuri. 

Itse tutkimusaineisto on kasassa, mutta tarve olisi valokuville. Erityisesti hän etsii etsii kuvia, jois-
sa näkyisi tatuointi, tai edes se merimiehen käsi, jossa tiedetään tatuoinnin olleen. Tatuoin-
tikuvien lisäksi myös muita purjelaiva-aikakauden kuvia on tarkoitus käyttää julkaisun kuvi-
tuksena. Erityisesti kuvat, joissa merimiehet ovat työssään tai vapaa-ajallaan kiinnostavat. Ja 
erityistoiveena olisi löytää kuva kaljaasi Almasta, jonka saksalaiset internoivat miehistöineen vuon-
na 1944 Pölizin keskitysleirille. Hänellä on yksi haastateltu tuolta laivalta, mutta kuvaa ei löy-
dy mistään. Skannatut kuvat voi lähettää toimituksen sähköpostiin studio@salokanneltoivonen.fi,  
välitämme aineiston eteenpäin.

Koivistolaisena alkuun mietti, et-
tä onko kyseessä joku keksimällä 
keksitty, merellistä elämänmuotoa 
jälkeenpäin määrittävä ja roman-
tisoiva yhteys. Mutta jo Merikar-
jalan maantieteellinen määrittely 
Viipurin läänin rannikkokunniksi 
ja Suomenlahden ulkosaariksi pe-
rusteli rajausta. Seminaaripuheen-
vuorot puolestaan vahvistivat kult-
tuurisen yhtenäisyyden ja alueitten 
välisen kiinteän vuorovaikutuksen.

Emeritusprofessori Yrjö 
Kaukiainen taustoitti puheen-
vuorossaan ”Itäinen Suomenlah-
ti – monikulttuurinen sisämeri” 
tätä alueellista vuorovaikutusta. 
Puheenvuorossaan hän muistutti 
myös Pietarin-Leningradin ase-
man merkityksestä alueen vuo-
rovaikutukseen ja dynamiikkaan. 
Esimerkkinä hänellä oli laivaton-
niston vahvuus ja laivaliikenteen 
kulkusuunnat historian eri vai-
heissa Merikarjalan alueella.

Teatteritieteen dosentti Pent-
ti Paavolainen puolestaan valotti 
Itäisen Suomen pääkaupunki Vii-
purin merkitystä monikansallise-
na, suomalaisena ja karjalaisena 
kulttuurikaupunkina.

Professori Maria Lähteen-
mäki oli selvittänyt projektissaan 
rantakarjalaisuutta.  Karjalaisyh-
teisöjä oli Suomenlahden rantojen 
lisäksi, myös Laatokan, nnnnnnn 
meren rannoilla, järvien ja jokien 
varsilla, saarissa. Näissä jokaises-
sa oli omat alueelliset piirteensä, 
mutta veden ääressä asuminen 
myös yhdisti.

Merikarjala
Mielikuvitustakin kiehtova 

kirjailija Anna Kortelaisen esitys 
oli lumoava. Hän on paneutunut 
kasvitieteilijä Erkamon tutkimuk-
siin vieraskasvien ilmenemisestä 
juuri laivareittien varsilla, sata-
missa ja kaatopaikalla. ”Meritie 
maailmalta Karjalaan: sotien väli-
sen kasvikunnan kertomaa” avasi 
uuden tulokulman alueen vuoro-
vaikutukseen ja kanssakäymisen 
syy- ja seuraussuhteisiin.

Lastitta seilaavien laivojen 
painolastina käytettiin kiviä tasa-
painottamassa tyhjänä kulkevan 
laivan kulkua. Kivet tyhjennettiin 
lastaussatamissa satama-alueelle, 
koska ei haluttu kivikuormien kari-
koitavan vesireittejä. Näiden kivien 
mukana kulkeutui kasvien sieme-
niä ja tulokaskasvien taimia aina 
Etelä-Amerikasta saakka.  Kasvitie-
teilijä Erkamo oli tutkinut nimen-
omaan näitä tänne kulkeutuneita 
tulokkaita. Kasvitutkija osoitti yh-
teydet niin Pietarin kaatopaikoille, 
sotilaskasarmeille kuin vaikka Vä-
limeren maihin, josta villisinappi 
eli ruccola oli kulkeutunut tänne 
ainakin jo 20-luvulla.

Paikkakuntaesittelyissä Uuraan 
sataman merkitys porttina vilkkaa-
seen Viipuriin tuli vahvasti esille. 
Järjestelyvastuussa olevan Uuraan 
Killan Seppo Huunonen on ollut 
koko Merikarjala-seminaarin alul-
lepanijana. Tosin hän muisteli jo 
70-luvulla pohtineen asiaa yhdessä 
koivistolaiseen Tuulen kanssa.

Säkkijärvi-seurasta päätoi-
mittaja Paula Penttilä esitteli Vi-

rolahden, Vahvialan ja Säkkijär-
ven. Tilaisuudessa vauhdikkaana 
haitariesityksenäkin kuultu Säk-
kijärven polkka on sekin tulokas. 
Sävel on kantautunut Suomeen 
Chilestä ja sanatkin on Amerikan-
Suomalaista käsialaa. Historiaa 
polkka puolestaan teki soimalla 
kuukausia radiossa sodanaikana 
häiriten vahvasti Neuvostoliitto-
laista radiotiedustelua.

Johanneksen esitteli päätoi-
mittaja Hannu Rastas Johan-
nes-Seurasta ja Uudenkirkon ja 
Kuolemajärven DI Maijaliisa 
Kalliomäki Pääkaupunkiseudun 
uuskirkkolaisista. Kuolemajärven 
nimi ei viittaa kuolemaan, vaikka 
paikkakunnalla kuolleen kirja-
kielemme isän Mikael Acrigolan 
muistomerkki seudulta löytyy. 
Nimi viittaa lappilaiseen kalaisaa 
tarkoittavaan sanaan. Kuolemajär-
vi on siis kalaisa järvi.

FL Rainer Knapas kertoi Teri-
joen hiekkaisista rannoista, jotka 
olivat sekä lomailijoitten suosios-
sa, että hiekkavarantona raken-
nettaessa Pietaria. Terijoki onkin 
oikeastaan ollut Pietarin esikau-
punkialuetta. Seuramme sihteeri 
Virpi Huhtanen esitteli Koiviston 
kauppalan ja maalaiskunnan.

Kymenlaakson museosta 
Marja Salmijärvi esitteli Suomen-
lahden ulkosaaret. Vellamossa 
onkin isot kokoelmat ulkosaa-
riemme historiaa.  Etelä-Karjalan 
museossa on sekä kulttuurihisto-
riallisia kokoelmia, että taidetta 
Merikarjalan alueilta. Näimmekin 

laajan koosteen rantoja ja merellis-
tä elämänmenoa kuvaavaa taidetta 
kuvin. Seminaarissa oli esillä myös 
taiteilija Yrjö Lohkon satamaelä-
mää kuvaavia maalauksia.

Seminaarin päätteeksi arke-
ologi Timo Miettinen avasi ylei-
sölle vielä laajan kuvan alueen 

historiasta aina esihistorialliselta 
ajalta saakka. Ajatuksia ja merikar-
jalaisuuden tunnetta herättänyttä 
seminaaria seurasi noin 150 hen-
kilöä. Seminaarin II-osa on 4.11. 
klo 11.00-16.00 Helsingissä Kar-
jalatalolla Käpylässä.

Merikeskus Vellamossa, osana Suomi 100-ohjelmaa, järjestettiin 
ensimmäinen karjalaisen merikulttuurin seminaari. 

Merikarjala-seminaarin jatko-osa Karjalatalolla Pyhäinpäivänä

Karjalatalolla 2. krs 4.11.2017, klo (10.00) 10.30-16.30
Merikarjala-seminaarit toteutetaan itsenäisyyden juhlavuoden SUOMI 100 ohjelmistossa. Ta-
voitteena on tehdä näkyväksi merikarjalaisuuden tiedetty merkitys Suomen itsenäisyyden ajan 
valtiolliseen kehitykseen. Siitä voi tulla uusi luku itsenäisen Suomen tarinaan.
Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa!Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo 

puh. 0440 501 806, virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Koivisto-tuotteita
Koivisto-kalenteri 2018 tulossa 20.11. alkaen 15 €
Koruja voi tilata edelleen myös pukinkonttiin!
Tarjottimia vielä varastossa!


