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Hannu Veijalainen

Evakkomatkalla päivä palavassa Viipurissa

Läsnäolijoiden mielestä asia pitäisi 
dokumentoida, niinpä haastatte-
lin Signeä ja tässä joitakin haja-
naisia tietoja tuosta hänen evak-
komatkastaan.

Signen, sukuaan Kyytsönen, 
koti oli Rautasella. Tuolloin, al-
kukesällä 1944, hän oli 18-vuotias 
ja toimi lottana ilmavalvontateh-
tävissä Rautasen koululla.

Hänen sulhasensa Arvi (Ar-
vid) oli myös Rautaselta. Arvi 
oli haavoittunut Lotinanpellossa 
vuonna 1942. Saamansa käsi-
vamman vuoksi hänet oli siirret-
ty etulinjasta autokomppaniaan 
Viipuriin. Tervehtyminen vaati 
ravitsevaa ruokaa ja Arvi arveli 
kotiruoan parhaaksi hoitokeinok-
si. Siksi hän usein kävi kotona 
Koivistolla, tuli iltajunalla ja palasi 
joukko-osastoonsa aamujunalla.

Signen isä, äiti ja Väinö-sedän 
perhe lähtivät hevosella muiden 
koivistolaisten tavoin 15.6. ras-
kaalle maantietaipaleelle. Signen 
matka oli kuitenkin toisenlainen. 
Vanhemmat käskivät hänen läh-
teä matkaan ”etukäteen” junalla. 
Niinpä Signe ja Arvi laittautuivat 
aamulla 15.6. Rautaselta polku-
pyörällä Makslahden asemalle. 
Signellä oli mukanaan osoitelapuin 
varustetut matkalaukku, vaatetava-
raa sisältävä kassi ja säkki, jossa oli 
toppatakki ja toppatäkki. Heille ei 
tullut mieleenkään, ettei juna kul-
kisi, olihan Arvi tullut Viipurista 
iltajunalla edellisenä päivänä.

Juna oli melko täysi ja läh-
töhetkellä nuori vänrikki oli ase-
malla sanonut; ”Menkää te tuolla, 
minä tulen fillarilla perässä”. Signe 
kertoi naurahtaen, ettei hän tuol-
loin tiennyt, mikä fillari oli.

Junamatka sujui häiriöittä, 
mutta tilanne Viipurissa oli aivan 
toinen. Juuri tapahtunut pommi-
tus oli sytyttänyt muun muassa 
Maaskolan ratapihalla olleen am-
musjunan tuleen. Tämän johdos-
ta Koivistolta tuleva juna joutui 
pysähtymään jo ilmeisesti ennen 
Maaskolaa.

Kaaoksessa junasta poistumi-
sen jälkeen monilla jäi tälle ”tais-
telutantereelle” matkatavaroita. 
Signenkin matkavarustus keveni. 
Vaatteita sisältänyt kassi jäi, mut-
ta osoitetietojen perusteella saapui 
toki myöhemmin perille, tosin 
”haavoittuneena”, pomminsirpa-

leen lävistämänä.
Maaskolan ratapihalle ei pääs-

tetty siviilejä, mutta Arvi asepukui-
sena pääsi katsomaan pommituksen 
tuhoja. Signen käsityksen mukaan 
Arvi oli paikalla juuri silloin, kun 
toista ammusjunaa vedettiin pois 
vaara-alueelta. Tuhot nähtyään Arvi 
palatessaan totesi, että hevospelillä 
Koivistolta tulevat joutuvat varmas-
ti kiertämään Viipurin.

Arvi kehotti Signeä jatkamaan 
matkaa heti seuraavalla junalla. 
Kuitenkin kaupungissa vallitse-
van kaaoksen ja ilmahälytysten 
johdosta matkan jatkamisesta heti 
ei tullut mitään.

Sotilaat patistelivat ihmisiä 
menemään pommisuojaan. Kui-
tenkin Signestä suoja tuntui ah-
distavalta, eikä hän totellut soti-
laitten kehotuksia.

Arvi saatteli Signen asemalai-
turille, jossa tämä sitten kyyhötte-
likin iltaan asti. Tulipalot roihu-
sivat ja räjähdykset vapisuttivat 
kaupunkia. ”Mie itkin, ihmette-
lin ja kauhistelin”. Iltapäivällä al-
kanut sade oli ajoin aika rankkaa. 
Laiturilla oli runsaasti siviilejä 
odottamassa poispääsyä kaupun-
gista. Siellä oli myös ilmeisesti 
pommitusten uhreina joukko haa-
voittuneita ja joitakin kaatuneita.

Arvi lähti joukko-osastoonsa, 
mutta kotiseudun kohtalo Koivis-
tolla painoi mieltä. Poiketkaamme 
siksi hetkeksi Signen tarinasta ja 
katsokaamme, mitä Arvi teki sil-
lä aikaa kun Signe odotti matkan 
jatkumista.

Signen Heikki-veli, jonka 
asemapaikkana oli Viestipatal-
joona 10 Mikkelissä, oli saapunut 
junalla Viipuriin juuri pommi-
tuksen loputtua. Nytpä Heikki 
ja Arvi lähtivät polkupyörillä ve-
sisateessa Rautaselle katsomaan 
kotitalojaan. Kylä oli autio ja ko-
titalot olivat jo tyhjillään. Miehet 
tajusivat, että nyt ne on pakko 
jättää lopullisesti vihollisen käsiin 
ja läksivät totisina ja vaitonaisina, 
verkkaisesti ja vastentahtoisesti ta-
kaisin Viipuriin.

Palatkaamme mekin takaisin 
Viipuriin ja Signeen. Viranomai-
set järjestelivät kiireisesti poispyr-
kiville kuljetusta ja niinpä Signe-
kin pääsi illalla matkustajajunalla 
jatkamaan matkaansa.

Junan pysähtyessä Kouvolan 

Viettäessämme Lahdessa toisen evakkoon lähdön 70-vuo-
tismuisteloita Signe Lassi yllätti meidät kertomalla aloit-
taneensa oman matkansa matkustajajunalla Makslahden 
asemalta sinä aamuna kun ammusjuna Viipurissa räjähti. 

Tiijjät sie?
Niiko nyt Vuuve koivistolaine 
2014 Karvose Penakii Koivistol 
tyytyväisen totes, et liikunta-
kulttuurki o tunnustettu mui-
jja suomalaisii kulttuurmuotoi 
joukkoo, ni nyt o aika Vies-
tinkii ottaa asjaa omal tavallaa 
kantaa, ja esittää lukijoil täl mei 
sinisel kulttuurpalstal kerra ky-
symys urheilustkii. 

Ja niiko työ kaik ootta 
varmast kuulleetki, ni yks ku-
va kertoo enemmä ko tuhat 
sannaa. Mut kenel kertoo, ke-
nel ei. Ko nyt mie pyyvvänkii 
”urheiluhullui” koivistolaisii 
kertomaa, et kuka tunnettu 
suomalaine urheilija täs ku-
vas seisoo lumisis vuorimai-
semis? 

Talviurheilustko nyt, nii-
ko näkkyy, o kysymys, nii et 
Penakii pääsöö vastaamma. 
Pienhä tää kuva kyl on, mut 
akus tuo numero rinnas antais 
tarpeeks vihjettä tosi tietäjil. 
Jos joku tietäis viel vaik, mis 
ja millo tuo kuva o otettukkii. 

Vällee siul välähtää tuon 
kaveri nimi kisamuistoist, ni 
kerroha Viestil tietois - mie-
luust omal nimelläis. Ja tiijjo 
lähekii ois mukava tietää. Ja jos 
siul sattuu olemaa enemmäk-
kii kerrottavvaa täst karjalaisest 
kamppailijast, ni viel paremp. 
Mie oon kyl iha varma, et nyt 
löytyy oikehii vastauksii use-
ampiiki.

Martti Piela

asemalla hän yllättäen näki laitu-
rilla tätinsä miehen, Toivo Sorva-
lin, jolle sai jätettyä yhden matka-
tavaroistaan, vettä valuvan säkin.

Juna jatkoi matkaansa. Signe 
ei oikeastaan tietänyt, mihin oli 
matkalla. Oli päämäärätön. Sil-
loin hän muisti, että Arvin Eeva-
sisko oli sulhasensa Arvo Salmisen 
luona Orimattilan Heinämaalla. 
Niinpä hän päätti mennä heidän 
luokseen ja hyppäsi junasta Lah-
den lähellä Villähteellä. Oli jo 
myöhä. Heinämaalle oli 11 kilo-
metriä ja päivän rankkojen koke-
mustensa jälkeen hänestä tuntui, 
ettei jaksa kävellä sinne painavaa 
matkalaukkua kantaen. Hän sai 
polkupyörän lainaksi Erstaan kar-
tanon yhdeltä muonamieheltä ja 
polki yötä myöten Heinämaalle, 
josta vihdoin monien kyselyjen 
jälkeen löysi etsimänsä talon ja 
pääsi myöhään yöllä Eevan ja Ar-
von luokse turvaan. 

Jonkun ajan kuluttua Signe 
teki mielestäni varsin uhkaroh-
kean päätöksen. Hän kuuli, että 
itään päin oli lähdössä työvel-
vollisia kuorma-autoilla. Hän 
pyysi päästä kyytiin. Niinpä hän 

kuorma-auton lavalla seisten 
suunnisti vanhempiaan ja se-
dän perhettä vastaan tietämättä 
missä he nyt matkasivat tai edes 
mitä tietä he tulivat.

Jossakin vaiheessa, osaa-
matta sanoa minkä pitäjän alu-
eella, hän näki näiden tulevan 
ja koputti auton hytin kattoon. 
Kuljettajan kysymykseen ”mikä 
hätänä” Signe vastasi; ”Ei miul 
mittää hättää oo, mut mie vai-
han kulkusuuntaa”.

Ja näin Signe siirtyi hevosen 
kärryille ja aloitti vanhempiensa 
ja setänsä perheen kanssa mat-
kan länteen kohti uusia asuinsi-
joja ja uutta elämää.

Näistä tapahtumista on 
70-vuotta. Signe oli evakkoon 
lähtiessä 18-vuotias koivisto-
laislotta, täytti jossain vaihees-
sa evakkotaipaletta 19 ja viet-
tää ensi kesänä täällä Lahdessa 
90-vuotisjuhliaan.

Korkeasta iästään huolimat-
ta hän on pirteä ja iloinen osallis-
tuen erittäin aktiivisesti Lahden 
Koivistolaisten toimintaan. Ja 
voin vakuuttaa, että Koivisto on 
aina kirkkaana hänen mielessään.

Signe ja Arvi 1943 Koivistolla. Signe Lassin kokoelma
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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 Laajasalon kirkossa
läheisten ja sukulaisten läsnä ollessa 24.9.

Lämmin kiitos osanotosta.
Siunattu läheisten saattamana 10.10.2014

Lämmin kiitos osanotosta

Rakas äitimme ja mummimme 

Oili 
GRANLUND 
ent. Olga Pulli
s. 9.2.1915 Koivisto, Saarenpää
k. 3.9.2014 Helsinki

Ei mikään voi kuolla,
ei kukat, ei tuuli
ei rakkaus kuolla voi.
Ohi polku vain kulkee ja
kukat jää taakse ja
muualla tuuli soi.

Äitiä, mummia ja isomummia lämmöllä 
muistaen ja kaivaten
Inge
Ulla ja Lasse
Christian
Mikael, Isa, Leona ja Ellen
muut sukulaiset ja ystävät

Isämme, vaarimme ja isovaarimme

Taito Ilmari
HILSKA
s.  12.12.1918 Koivisto
k. 18.09.2014 Loviisa

Rakkaudella muistaen
Terttu ja Pentti
Marja-Liisa
Risto ja Marja
Kirsti ja Seppo 
lastenlapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Meren rantoja laineet huuhtelee,
puut hiljaa kuiskii ja kuuntelee.
Ei saavu soutaja venheelleen,
ei lähde vesille verkoilleen

Olen nyt syksyllä ollut mukana järjestämässä 
Rekolan seurakunnan Alfa-kurssia. Se on kurssi 
kristinuskon perusteista ja toteuteaan vapaaehtois- + 
yhden seurakunnan työntekijän voimin. Tarjoamme 
ruokaa, luentoja, pienryhmäkeskusteluja, leirin ja 
mukavaa yhdessäoloa. Tälläkin kerralla kurssilla on 
ollut sekä mukavaa että haastavaa.

Kurssissa on aika kova työ ja paljon tehtäviä va-
paaehtoisille. Meitä onkin suurehko tiimi toteutta-
massa kurssia. Vapaaehtoisten työn laatu on välillä 
vähän vaihtelevaa. Kun emme tee tätä työksemme, 
on voimia annettavana Alfalle vain rajallinen määrä. 
Ja sen huomaa (vain joitakin omia puutteita maini-
takseni):
- koska on tiedotus pettänyt niin, että kaikki eivät 
 tiedä kaikkea oleellista
- koska on ymmärretty väärin ja tiedotettu asioista, 
 jotka eivät vielä ole valmiita
- koska tulee riideltyä toisten tiimiläisten kanssa
- koska luentomuistiinpanot ja -diat unohtuneet 
 kotiin
- koska ryhmänohjaaja äityy esittämään omia 
 näkemyksiään
- kenellä on koko ajan mielipiteitä, vaikkei niitä 
 niin paljon kaivattaisikaan
- ja pahimpana kaikista, koska lupaa jotain eikä 
 jaksakaan toteuttaa

Rekolan paralympiajoukkue Alfassa
Jumala kehottaa Raamatussa kaikkia kristittyjä juokse-
maan niin kuin se, joka voittaa kilpailun (1 Kor 9: 24). 
Kun ajattelen Alfaamme, tulee kaikista mahdollisista 
kilpailuista, joihin voisimme joukkueellamme osallistua, 
mieleen paralympialaiset. Kenellä ei toimi jalat, kenellä 
ei kädet, kuka tarvitsee saattajan osatakseen edetä oike-
aan suuntaan. Mutta voimme me näinemmekin kilpailla 
ja yrittää parhaamme. Onneksi lajeja ja sarjoja on paljon, 
kullekin vammansa mukaan.

Ja ihmeellisesti Jumala on joukkuettamme tälläkin kertaa 
siunannut: mukavaa on ollur ja käsittääkseni kaikki 
kurssilaiset ovat saaneet kurssista jotain tärkeää itselleen. 
Eikä todellakaan sen takia, että kilpailijat olisivat ensi-
luokkaista joukkoa!

Kaisa Koivula

Suosi suomalaista, osta lähituotteita.
Linja-autoliikennöintiyhtiö Koiviston Auton johtaja 
Antti Norlin on juuri valittu Lahden teollisuusseuran 
uudeksi puheenjohtajaksi. Tehtävä on näkyvä ja sii-
hen valitaan liike-elämässä kunnostautunut ja arvos-
tettu paikallinen teollisuusjohtaja. Lahti on tunnettu 
paitsi urheilu- ja muotoilukaupunkina myös teollisen 
tuotannon kaupunkina. Erityispiirteenä on erittäin 
vahva perheyrittäjyys. Koiviston Autokin on edelleen 
Tommolan suvun omistama ja johtama. Suurin osa 
muistakin yrityksistä täällä on vahvassa suomalai-
somistuksessa. 

Lahti on tunnettu myös siitä, että täällä on vahva 
karjalaisten, erityisesti Viipurin alueelta lähtöisin ole-
vien, yritysten ja toimijoiden keskittymä. Arvostettu 
Lahden kaupunginorkesteri juontaa juuriaan Viipurin 
Musiikkiopistoon ja Krohnien sukuun. Viipurin Reip-
paan raitapaidassa Jari Litmanen aloitti pelaajauransa 
ja edelleen voi Reippaan väreissä nappulakoulua käy-
dä. Kauppiaista tunnetaan Käävät ja Starckjohanit. Ja 
näitä teollisuusyrityksiä on Koiviston Auton lisäksi 
esimerkiksi Kemppi, jonka hitsauslaitteet ovat vienti-
tuote, joiden muotoilu, teknologiaratkaisut ja valmis-
taminen tehdään Suomessa.

Nyt kun olemme joidenkin taloustieteilijöiden 
mukaan 30-luvun lamaakin pahemmassa taloudel-
lisessa tilanteessa, olisi otettava perinteiset laman- ja 
sodanjälkeisen jälleenrakentamisen ja elinkeinotoi-
minnan malli käyttöön: niukkuuden luoma kekse-
liäisyys ja innovaatiot vihreän teknologian kehittä-
misen käyttöön, kova työ ja yritteliäisyys uudelleen 
arvostukseen, halu ratkaista ongelmia ja täyttää tar-
peita käytännöllisin keinoin. Sokkelien valutarpeesta 
Kemppikin aikanaan löysi liiketoimintaa kottikärry-
jen valmistuksesta ja hitsauksesta. 

Ja sitten meidän tavan suomalaisten vastuu Suo-
men taloudellisen itsenäisyyden säilyttämisestä: suo-
malaisten tuotteiden suosiminen, lähellä tuotettuun 
sijoittaminen. Jokainen meistä tekee päivittäin talou-
dellisia päätöksiä, isoja ja pieniä. Voimme varmasti 
jokainen tehdä enemmän ja viisaita valintoja, ettei 
työllä ja vaivalla rakennettu hyvinvointimme valu kä-
sistämme. Voisimme vaikka valmistautua lähipäivien 
joululahjojen hankintaan ajatuksella: lähituote on lah-
ja myös Suomelle.
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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, 
Ahtaanmäki 1 A 2, 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

Aka poski o siliä ko riispiirakka

Ihmisten suhtautuminen tulevaisuuteen vaihtelee pel-
käämisen ja innokkaan odottamisen välillä. Tuntematon 
pelottaa; ja tulevaisuus jos mikään on täynnä tuntema-
tonta. Mutta mitä enemmän tiedämme tulevasta, sitä 
enemmän sitä kaipaamme.

Yritykset ja nykyään myös valtionhallinto harrastavat 
ennakointia. Kun seurataan yliopistojen ja tutkimuslai-
tosten uutistarjontaa, nähdään keksintöjen ja teknolo-
gian kehittymisen mahdollisuuksia. Joillain aloilla uu-
det sovellukset ilmestyvät kaupan hyllylle nopeastikin; 
lääketieteessä hitaimmin, koska riskit ja sivuvaikutukset 
selvitetään tarkkaan etukäteen.

Maailmanhistoria voidaan pitkälti kirjoittaa teknolo-
gian historiana. Tämä kertoo siitä, että ihmisten elämää 
muovaavat myös tulevaisuudessa sellaiset keksinnöt, 
joita voimme vasta kuvitella. Olemmekin irtautumassa 
monista rajoituksista, joita teollisuusyhteiskunnan tuo-
tantotapa edellytti. 

Eniten muuttuu työelämä. Suunta on selkeä: tekeminen 
painottuu lopputuloksiin. Vanhastaan on keskitetty pa-
noksiin – maksetaan käytetystä ajasta ja kontrolloidaan 
sen käyttöä. Joustavat ja yksilölliset työskentelytavat 
syrjäyttävät liukuhihnateollisuudesta muuallekin yh-
teiskuntaan lainatut, yhteen muottiin puristetut mallit.

Luvassa on automaattista liikennettä, ympäristöä rasit-
tamatonta energiantuotantoa, 

robotiikkaa, tekoälyä ja lääke-
tiedettä, joka puuttuu oirei-
den hoitamisen sijasta itse 
ongelmien poistamiseen. 
Parhaassa – tai pahimmas-
sa – tapauksessa elinikää 
voidaan pidentää monin-
kertaiseksi. 

Vanhat hyvät ajat eivät 
olleet yhtä hyviä kuin 
nykyhetki, mutta tu-
levaisuus on niitä ver-
rattomasti parempi. Ja 
sinnehän olemme kaik-
ki jo matkalla.

Jouni J Särkijärvi

Kaarlo Julius Pönni on syntynyt 26.10.1914 luovutetun 
Karjalan Koiviston pitäjän Härkälän kylässä toiseksi van-
himpana kuudesta sisaruksesta. 

Siskoksista Martta on vielä elossa. Kalle työskenteli nuorukaiseksi ko-
titilallaan. Koiviston satamasta hän pestautui ensimmäiseen laivaansa 
Rolsborgiin. Hän työskenteli myöhemmin Kronoborgissa, jonka muka-
na hän kiersi maailman meriä päätyen sodan aikana Uuteenkaupunkiin. 

Täällä hän on perustanut perheen, rakentanut omakotitalon ja 
puupaatin. Menettänyt molemmat puolisonsa Siskon ja Kertun. Poika 
Jori hukkui vuonna 1964 Rauman edustalla sattuneessa merionnetto-
muudessa. 

Suurimman osan elämästään hän on työskennellyt puuseppänä 
Uudenkaupungin Telakalla. Harrastuksista meri on ollut ehdottomasti 
tärkein ja kalastaminen sekä puutarhanhoito. Hän asuu edelleen oma-
kotitalossaan. 

Satavuotisjuhlat vietettiin lauantaina 25.10. telakan alueella sijait-
sevassa Hepokarin Messissä sukulaisten, ystävien ja tuttavien kanssa. 

Katriina Mäntylä, perhetuttu

Hilskan kirjoittamat pitkät 
muistelmat kesän -44 tapah-
tumista Saarenpäässä Jenny 
Nymanin lukemana. Näin 
haluttiin muistaa hiljattain 
edesmennyttä lähes satavuo-
tiaaksi elänyttä koivistolais-
ta vaikuttajaa Arvi Hilskaa. 
Arvin jälkeläisiä oli paikalla 
tilaisuudessa. Marja-Liisa 

Koivistolaisten kirkkopyhä Särkisalossa 12. 10. 2014 
Koivistolaiset juuret kantavat ja antavat voimaa elämään. 

Näin totesi Särkisalon alue-
kappalainen Juha Hehkala 
kirkkopyhän saarnassaan 
Särkisalossa. Koivistolta pe-
räisin oleva messukasukka 
sai jälleen tuoda tervehdyk-
sen kirkkokansalle Koivis-
ton kirkosta. Kaunis syksyi-
nen sää oli tuonut paikkalle 
Särkisalon, aikaisemmin 
paremmin tunnetun Fin-
byn 1750 luvulta peräisin 
olevan pienen puukirkon 
lähes täyteen kirkkokansaa, 
aina Askolaa, Kaarinaa ja 
Turkua myöten. Jumalan-
palvelukseen toi juhlavuutta 
Marja-Liisa Kitulan esittä-
mät kauniit laulut. 

Kirkkopolun varrella, 
keskeisellä paikalla sijait-
sevan Karjalaan jääneiden 
vainajien muistomerkille 
seppeleen laskivat Jenny 
Nyman ja Perniön karjalais-
ten varpj. Raimo Rokka. 

Kauniin ja valoisan seu-
rakuntasalin kahvitilaisuu-
dessa saimme nauttia kahvin 
kera "käsin tehdyistä" ihan 
oikeista, rapeista maistuvista 
piiraista. Kiitos! - Päivä jatkui 
musiikilla, runoilla, muiste-
loilla ja yhteislauluilla. 

Koivistolainen Este-
ri Kaskinen lausui runo-

ja menetetystä Karjalasta, 
mieleenpainuvia ja todella 
... ilman muistiinpanoja. 
Tampereen Koivistoseuran 
puheenjohtajana vielä lop-
puvuoden toimiva Rauni 
Rokka, nykyisin Perniössä 
asuva opettaja, esitti kita-
ransa säestyksellä aina niin 
vaikuttavan "evakkolau-
lun", jota ei taaskaan voitu 
kuunnella ilman kyyneliä. 
Toinen laulu oli hänen oma 
sävellyksensä "Kerro taas". 
Hyvin vaikuttava, kaunis ! 

Ahti Kaukiainen kertoi 
omasta evakkomatkastaan 
"viimeinen kevät Humaljo-
ella -44". Tuolloin vielä luo-
tettiin elämän jatkumiseen 
kotikonnuilla Koivistolla. 
Sodan runtelemat talot kor-
jattiin, taikka rakennettiin 
kokonaan uudet. Perunat 
oli keväällä istutettu ja vilja 
kylvetty. - Toisin kävi. Sa-
don korjasivat muut, taikka 
jäi peräti korjaamatta. Seu-
raavaksi kuulimme, miten 
perinne koivistolaisten kirk-
kopyhän vietosta sai alkunsa 
Särkisalossa. 

Saarenpään tykkipat-
terin tapahtumat olivat 
nyt esillä muita tarinoita 
enemmän. Kuulimme Arvi 

Kitula ja kanttori Vesa-
Matti Tastulan duetto "Oi 
kiitos sa luojani armollinen" 
ja kappalaisen Juha Heh-
kalan kotiinlähtö-siunaus 
päättivät yhteisen kauniin 
tilaisuuden. 

Tapaamisiin ensi vuonna !
Jorma Kallonen
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Korttipelin aikaan

Asuttii enstäi Hovin Joonneksen 
talos ko meijän koti, vaik olikii 
pystys, niin ol asumissee kelpaa-
maton. Meil oli siel Johanneksen 
talos hei peräkammari. Mei koton 
oli kaik rikki. Ovet, ikkunat, savu-
piippu ja ison kammarin lattia ol 
lehmän sonnan peitos. Se ol vis-
siin olt jollain läävään.

Mei äiti opetti Hovin Irjaa 
emännäks ko heilt ol vasta äiti 
kuolt ja Irja joutu pienempiin si-
sarusten ja talon emännäks vaik 
ol itsekkii vast laps. Irja ain muis-
telloo miten mei äiti häntä opetti 
hakkeluspiirakan teos. Hovin pe-
räkammari ei kovin suuri olt ja ta-
varoitakii purettii pahvilootist vaa 
senverra ko välttämättä tarvittii. 
Olha meitä monta henkee perettä. 
Kottiiha myö oltii menos ja vähä 
iakaaha sitä assuu vai aijanseipääs 
semmone ilone asia mieles et ko-
ton Pullissa jo ollaa.

Siin ko pahvilootii purettii, 
tehtii semmone hirvee havainto 
et meijän elintarvikekorttii ei löy-
vy mistää. Niitä nyt kuitenkin jo 
siihe aikaaki oli usseempi kortti 
henkee kohti et meilläki niitä piti 
olla aika nivaska. Vaik joka iikka 
jo viimein osallistu siihe etsimissee 
niiko ei löyvy ni i ei löyvy. Eikä 
siihe pienee peräkammarii ihan 
kaikkii tavaroitakaa voint ruveta 
purkamaa. Eikä nyt oikein ottaan-
tuskoikseen sitäkään et elintarvi-
kekortit ois pattoin ja kattiloitten 
kans samas lootassa tai muuten-
kaa huusholli vehkeitte seas. Sen-
paremmi ko hailiverkkoin joukos 
tai lakanoitten välis. 

Ai et myö niitä etsittii ja samal 
ihmeteltii mite ihmees ne ei olleet 
siel mis perheen rahatkii olliit eli 
äitin laukussa. Ko ne kortitha ol-
liit viel paljo tärkeemmät ko rahat 
konsanaan.

Eihän mittää saant ilma kort-
tii. Sitä moni varmast luulee et ne 
olliit vaa nää alkuperäset aineet 
kortiil ja korvikkeita sai niiku ei 
mittää. Mut ei se nii mänt. Nek-
kii olliit kortiil. Kahvin lisäke 
sikuri niinku kahvikii. Margarii-
ni niinku voikii. Sakkariini nii-
ku sokerikkii. Sillakankaat ihan 
yhtäviivii ko pellava, puuvilla ja 
villakankaat. Saappaat yhtälailla 
kuin pikkukengät. Jalkineitten 
ostamista varten piti olla sit viel 
kansanhuollost lupa et minkälai-
set jalkineet saat kupongilla ostaa. 
Ei saant ilma korttii ees saippuaa 
eikä lippeekivvee mis siihe aikaa 
valkoset vaatteet keitettiin. Jo-
kaista tavaraa varte ol kuponki 
et jokaine sai senverra ko ol niitä 
kuponkii. Nii et ei meil kovinkaa 
hyväst alkaant tää kottii tulemine.

Pakkoha sitä ol männä kan-
sahuollost anomaa uusii korttii 
ko niist riippu koko toimeentulo. 
Äitihä se läks kävelemmää kaup-
palaa jottai kolmisenkymmentä 
kilometrii, jos riittääkää yhteen 
suuntaa. Mites sinne olis muuten 
mänt. Eikä ne yhel käymisel sel-
vinneet ko mite sie semmosenkii 
asian saatu uskottavakse et kaik 
elintarvikekortit hävis ko myö 
muutettii. Pakkoha se ol heijänkii 
viime uskoo ja saatii taas kortit.

Nytkä taaksepäin katsoo näihi 
aikoihi, nii pittää ihmetellä et mite 
meil osu ain sotkuu niihe korttiin 
kans. Paraisil ko oltii evakos, sielt-
hä me kottiikii lähettii, ni siel meil 
ei meinattu enstäi korttii ollenkaa 
antaa sil perusteel et meil ol neljä 
hehtaarii peltoo annettu. Mut ku 
pellot saatii vasta elokuussa nii ei 
niis mittää kerkkii kasvattammaa 
enne talvee. Mikä lie kohtalo jako 
meil aina sotkukorttii.

Kylhä ihmiset sitte vähitelle 
oppi itsekkii tekemää kaikenlaista 
korviketta ja vastiketta ko oikeeta 
ei mistää saant ja sitähä ei kuk-
kaa pääst vahtimaa. Itse keiteltii 
saippuaa ja koivuntuhkast lippee-
kivvee. Voikukan juurista kahvii 
tehtii ja viljanjyvist kans. Vaik 
viljan jyvvii ois oltkii ni ei niist 
saant jauhoi jauhattaa ko määrä-
tyn määrän. Siin sitte oppi sella-
senkii vanhan tavan uuvestaa ko 
jyvistä jauhinkivillä jauhoi tehtii.

Myökii siel Pullissa jauhettii 
ja miekii siin hommas joskus olin. 
Siin on kaks issoo litteetä kivvee 
päällekkäin ja päälimmäistä kivvee 
pyöritettää. kives on kolo johon 
viljaa sopi kerralaan siin yks kou-
ralline. Siel se vilja sit jauhautu 
jauhoks siel kivvii välis. Se oli to-
tisesti hiasta ja raskasta hommaa. 
Nii et jos oli leipä raskaan työn 
takaan miunki lapsuuven aikaan, 
nii viel kovemman työn takaan se 
on olt siihe aikaa ko kaik jauhettii 
jauhikivien kans.

Voikukan juuretkii on nyky-
päivän tietoin mukkaa ihan ter-
veellistä syötävää, mut siihe aikaa 
sitä sentakkii käytettii, tiijettii 
vaa et kahvinkorviketta siitä saap, 
jaettei oo myrkyllistä.

Siihe aikaa joka torpas oli 

kahviränni. Sillookii ko oikeeta 
"kohvii" sai, se ostettii raakoina 
papuina ja jokkaine rännissä itse 
ne paahto. Iha jokaine emäntäö 
varmaan sen osas ettei toiset pa-
vut jääneet vihreiks ko toiset rus-
kettu. Jokkaine varmaan paahto 
oman makunsa mukaisen kohvin. 
Samassa rännissä sitte opittiin vil-
jasta ja muista paahtamaan korvi-
ketta. Eikä muuta ko paahtamisen 
jälkeen kahvimylly polvien vällii 
ja jauhoks. 

Eikä sitä sillonkaa ko oikeeta 
kohvii oli, ihan pelkästää raaskin-
nu siint kokonaan keittää, vaa aina 
pantii lisäks sikurii. Mist se sikuri 
ol tehty, en mie vaan tiijä. Miekii 
muistan viel ihan hyväst ne siku-
ripötköt ko niist aina pala leikattii 
tai lohkastii kohvikattilaa. Vai en 
mie viel sillo saant kohvii juuvva. 
Se sikuripötkö oli ko nykysii nuo 
koiranmakkarapötköt. 

Se tuo kansakunnan kortti-
pelihä jatku pitkälti toistakym-
menta vuotta, eikä se sillo viel 
pahimmillaa olt ollenkaa ko myö 
Pullissa oltii. Mut kaikki piti nuu-
kasti käyttää. Sokerikkii saatii ja 
ostettii toppasokeriin aj siint sitte 
sokerisaksil pilkottii pienii palasii 
suuhu kohvin kans. Toppasokeri 
oli paljo kovempaa ko palasokeri 
ja Sentakkii näkysämpää.

Aika hyvähä meil Pullissa oli 
näi korttipelin kannalta ko kat-
soo. Omist pelloist saatii kaikkii 
tarpeita niiko ennenkii, lehmät 
lysiit maitoo ja siint saatii kermaa 
mist kirnuttii voita. Ei kai meijä 
elämäs sen suurenpaa puutetta olt 
ko enne sottaakaa. Tuppuran soti-
laat käivät ostamas ussein maitoo 
meiltkii vai ei meil montaa lehmää 
olt. Suuremp puute tais olla siin 
et jos joku sairastu pahemmi, ih-
miset tai eläimet ei tahtoont saaha 
appuu mistää ko kaik lääkäritkii 
olliit sovas eikä olt lääkkeitäkkää. 

Meiltkii kaikkein paras lypy-
lehmä Alla kuoli punatautii. Sit ko 
äitikii sairastu nii kovast et appuu 
piti saaha ja saatii sentää Kauppa-
lasta lääkäri sinne kottii käymää. 
Sillo oli jo syksy myöhä ja myöhä 
se oli äitinkii kohal hää seuraavaan 
yön kuoli. pikkusen kai kuitenkii 
tuskii lievitti lääkärin antama vii-
meinen ruiske.

Isä läksi aamulla polkupyö-
rällä ajamaa Kauppalaa hakemaa 
eilen käyneeltä lääkäriltä äitille 
kuolitodistusta. Hautajaisetkii 
vietettii ja ruoka silti tarjottii vaik 
pula olikii kaikest. Siihe aikaa oli 
semmonen tapa et aina tarjottii 
hautajaisiis ruokaa. Mie muistan 
et mei äitikin hautajaisiis ois olt 
hernesoppaa. Mut nii suur suru 

Mikä lie kohtalo 
jako meil aina 
sotkukorttii.

Ko Karjala ol vallotettu takasii, nii myökii tietyst lähettii 
kottii Koivistolle ja Pullinniemee.

syvämmees, ei sitä mittää muuta 
mieleen jäänt.

Toisen ker ko lähettii evakkoo 
ni meilt män tavarat viel tarkem-
min kaik ko talvisovan aikaan. 
Sitä ko meinattii et nyt meijä ei 
huolikkaa rynnätä rynnätä pois 
suinpäin niiko sillo. Mut eihä se 
nii sit mäntkää. Koivistolt piti 
kaikes rauhas tavatkii evakoida ja 
ko se Pullinniemi siel vihoviime-
ses niemen kuppees oli, nii sieltä 
se tavaroitten vieminenkii alotet-
tii. Myökii pakattii iha kaik nii-
ku käsky kuulu, mittää ei jätetty. 
Isäkii läksi kolmen hevosen kans 
niil karjalaisil suuril nelipyöräsiil 
kärryil, jotka olliit ihan tyhjät. Isäl 
oli itsellää reppu seläs ja siin repus 
vähä evästä ja lusikka, veitsi ja haa-
rukka. Ja puhas alusvaatekerta. Ko 
sit se lähtö tulikii ja koval kiireel ja 
ihanko juokujalkaa, nii ei meijän 
kyläs ennää mittää tavaraa kellää 
olt kotoon, et ois voint ottaa, ko 
kaik olliit jo laatikotkii viety kaup-
palaan rautatieasemalle. Mihi ne 
sit kuulemma jäikii. Et kaik män 
eikä piisantkaa.

Nii sitä tyhjin käsin taas alo-
tettii ja miekii jäin isän kans ka-
hestaa ko siel Pullis oloaikaan ol 
äitikii kuolt ja siskot männeet nai-
misii ja kaik assuit ympäri Suomee 
kuka missäkii. Vihoviimei oltii 
taas Paraisten Kauppalan liepeil 
niiku talvisovankii aikaan.

Elintarvikekorttipeli senku 
jatku, levei, paheni ja laajeni ja 
syveni. Taas nähtii niiku nälkää. 
Vaik ei se semmosta nälkää kort-
tiin aikaankaan olt et ihmiset ois 
nälkään kuolleet, niinku enne 
vanhaa ko historiaa lukkee. Tänä 
päiväänkii Suomes sanotaa et jot-

kut näkköö nälkää ja sekkii on taas 
iha eri asia ko sillo kortti aikaan. 
Onha se väärin et hyvinvoiti Suo-
messa joku kärsii puutetta mut ei-
hä sil mittää tekemistä oo nälkää 
näkemisen kans.

Meil kyl evakoil oli viel vai-
keenpaa ko meil ei olt mittää 
varastos niiku niil mitkä asu pai-
kallaa sillo. Sithä se helpotti ko 
myökii maata taas saatii ja ite kas-
vatettii kaikkii.

Mut nälkää piti nähä aluks ko 
miekii yritin olla emäntä ja pelata 
niihe korttii kuponkii kans ni ar-
vaaha sen mite ne riitti, ko siin tai-
tavakkii emäntä ei osaant. Miulko 
tuli makkeennälkä ni miehä ostin 
leipäkupongilla leivoksii. Ne lei-
vokseet olliit siihe aikaa sellasii ko 
nyt ruissämpylät ja siin keskeel 
oli markan kokone kökkö jottai 
punasta marmelaatii. Tai sit mie 
paistoin jauhoist lettui. Eikä ne 
jauhot muutenkaa ois riittäneet 
ees leipään. 

Paraisilla mie kävin rippikou-
lun ja pääsin ripille marraskuussa. 
Sillo oli jo kova talvi. Miulko ei 
olt muita pikkukenkii ko kesäset 
puupohjaiset narukengät. Nii mie 
anoin kansanhuollost luppaa ostaa 
pikkukengät ripillepääsyy varte. 
Kansanhuollos tykkäsiit etit et ko 
talvi on ja lunta maas ja kovat pak-
kaset nii monotha sie tyttöparka 
tarvitset etkä mittää pikkukenkii. 
Eikä muuta luppaa tult. Jos ois 
olt jottai vanhoi, ees vaik siskoin 
vanhoi tanssikenkii ni oisinha lait-
taant, mut ko ei olt. Monot jalas 
menin ripille. 

Kova työ oli rippipuvunkii 
kans. Kaik Paraiset kauppalan 
kaupat kävin moneen kertaan ja 

Teksti Kerttu Eskola

Kuvat: http://pula-ajanreseptit.blogspot.fi
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aina vaa tuli ei oota vastaa. Kan-
kaita ei ees olt koskaa näkyvissä-
kää, päinvastoin ko kenkii, niitä 
ol kauppoin näyteikkunat täys. 
Sehä siin kenkäjutus olikii nii ih-
mettä että kenkii oli ja rahhaakii 
ois olt ostaa, mut luppaa ei saant. 
Mieko monta viikkoo etsin sitä 
rippipuku kangasta iha Turkuu 
myöte enkä vaa saant, nii rupesin 
aattelemmaa et en mie sit ripille 
voi ensinkää männä ko mittää 
semmosta vanhaakaa mekkoo ei 
olt. Sitte yhekerra Paraisten yhes 
kangaskaupas miult pääs itku ko 
taas tuli vaa ettei oo mittää kan-
gasta. Tää myyjärouva rupes siis 
sitte kyselemmää kaikkii ja sit 
hää sano et hää hommaa, tuu ens 
viikol hakemaa. Ja hää hommas, 
mustaa sillakangasta ja siint mie 
teetin lyhyen mekon, siihe pantii 
kyl valkonen kaulus. 

Mut ijänkaike minnuu jurp-
pii ko mie siel kirkonkäytävää kä-
velin mustas lyhyes mekos ja mus-
tat monot jalas. Ko kaikil muil ol 
pitkät puvut, monilla viel valkoset 
ja jokaikisellä pikkukengät jalas. 

Paraisilla asuttii iha pappila 
naapuris. Siel ol kyllä kaks pappii, 
rovasti ja kirkkoherra ja myö asut-
tii rovastilan naapuriin, semmo-
ses omakotitalos mis toises pääs 
assuit itse omistajat kaks vanhaa 
yksinäistä naista. Hyö tykkäsiit 
et myö kaks ihmistä kulutettii 
liikaa vettä ja hyö panniit kaivon 
lukkoo. Rovasti otti meijät vähä 
niiku siipieens suojaa ja sielt saatii 
ottaa vettä. Hää poikkes muuten-
kii meil välil kurkistammaa miten 
männöö ja kanto meil kaikenlaista 

huushollitavaraa. Kerrakii toi ison 
pyykkikopallisen liinavaatteita. 
Rovasti ol sitte miun rippi-isäkii. 

Rovastilan pellot olliit an-
nettu vuokralle ja niitä viljeli 
semmone lapseton keski-ikäne 
pariskunta. Heilläkii oli iso talo ja 
talos iso tupa ja tuvan katos or-
sii täys reikäleipii, niinku sielpäi 
ol tapaan olla. Mie aina ves kielel 
katselin niitä leipii ja kerra rohka-
sin itsein kysymää josko emäntä 
yhen reikäleivän myis. Meil ko ei 
olt leipää monnee päivää saant. Ei 
hää myönt. Ei se ihan kuviteltuu 
olt miukaa kohal et nälkää vähä 
nähtii, ko mie viimein sairastuin 
keripukkii. 

Siel mie kouluukin käin mon-
ta vuotta ja kavereita sain paikka-
kunnan tytöist. Yksi Lyyli oli miun 
paras kaveri ja ikuisesti muistan 
ko Lyylin äiti anto miul yhe ker-
ra vastaleivotust rieskast ihan yli-
leivän leikatun oaksun voileivän 
ja sit hää viel siveli päälle siirappii 
nii paksuult ko siin vaa pysy. Mie 
en oo koskaa sen jälkeekää mittä 
nii hyvvää syönt. Siint as mie oon 
rakastant siirappii ja ainako jottai 
ruokaa tien mihi pittää panna sii-
rappii, mie yhen lusikallisen pistän 
sitä suuhuin ja aina mie muistan 
sen Lyylin äitin voileivän. 

Makkeen nälkä oli kauhia vaik 
eihä meil kotonkaa muuta makiaa 
paljo saant ko marjaruokii. Joskus 
kerra pari vuuvvees sai 25 pennii 
ja sillä ostettii Kuren Erkin kau-
past pienii punasii purkkikaramel-
lii. Niitä sai sil rahal kaikkii enite.

Vieras paikas ko asuttii ei 
osant ees marjaa männä ennako 

sit ajan kans, Enkä mie osaant sil-
lo viel piirakkaakaa tehä ko mie 
jäin melko kylmiltää emännäksi 
ja olinkii vasta 15 vuotias. Miust 
aina tuntu sillo et mie niinku 
keksin uuvestaa koko ruokii keit-
tämisenkii ko ei olt kettää kelt ois 
kysyntkää, piti vaa kantapää kaut 
oppii et eihä siint tälviisii hyvvää 
tultkaa. Aina ol suolaakii liikaa tai 
sit oli tuimaa. Pullaakii ko pais-
toin nii olin kuult ettei sitä pakko 
oo kahteen kertaa nostattaa ko 
normaalist nostatettaa enstäi tai-
kinaan ja sit viel pitkoon pellilä. 
No mie nostatin vaan taikinaan, 
jako tein pitkot, panin heti uunii. 
Ko just ois pitänt tehä toisinpäi.

Paraisiltakin sitte taas muu-
tettii pois ja viel monta kertaa sen 
jälkeekii ja ainaha se näin muut-
toin välil oli semmosta et piti 
pelkästää näin korttiin varas ellää. 
Sit aina ko pellot sai ja kerkisiit 
kasvaa ni silloha se helpotti. Pitihä 
sen tuottajienkii luovuttaa ylleisee 
kulutuksee kaik mitä määrättii 
mut aina sitä kuitekii enempi jäi 
ko pelkät korttiannokset.

Mittää hedelmääkää ei koskaa 
kaupa olt. Syksyisin sai sit joskus 
paikkakuntalaisiin kavereitten 
kotoont suomalaisii omenii. Eihä 
meil evakoil missää kerkiint ome-
noita kasvaa ko ain vaihettii paik-
kaa. Ensimmäisen banaanin ikän-
näin sain 50-luvun alkupuolella 
joskus, samoin ko jäätelönkii. Enkä 
pitäänt kummastakkaa herkusta. 
Mäni monta vuotta vällii ennekö 
uuemman kerra maistoinkaa. 

Vuonna 1947-1948 talven 
olin Tuusulan kansanopistossa ja 
sillo viel oli kaik nii kortilla ettei 
mittää viel ilma saant. Jokkaine 
oppilas vei kaikki korttinsa opiston 
"kettiöön", paitsi että voi ja soke-
ri jäivät jokaisen omaan hallintaa. 
Meil oli jokaisella oma voi ja so-
kerikippo ja ne aina aterian alus 
otettii ruokasalin lukitusta kaapista 
ja taas pantii sinne takasii ko oltii 
syöty, opettajan tiukas valvonnas. 
Tää tehtii aamupala, lounas ja päi-
välline ja iltapala aikaan, nii monta 
kertaa päiväs. Yhe ker oli kauhee 
hässäkkä ja kaikkii kuulusteltii ko 
joku väitti et häne sokeriastiast ol 
sokerii hävint. En muista löytyks 
syylline. Tänä päivänä ko laittaa 
vieraille sokerii pöytää, ei justii 
kukkaa sitä ennää käytä. Nythä se 
on miltei myrkkyy.

Opistossa oli käsityön opetus-
ta siihe aikaa kolmas osa ajasta, siis 
kaks kuukautta yhtee mennoo ja 
tarvikkeet piti itse hankkii. Siin oli-
kii miul tenkkapoota ko ei olt ket-
tää vanhempaa joka ois siitäkii asi-
ast huolehtiint. Mittäähä ei missää 

olt myynnissä kaik män kaupoist 
tiskin alt jos joskus jottain tulikii. 
Miun paikkakuntalaisen parraan 
tyttökaverin Siskon äiti tuli ap-
puu ja anto kaik loimet ja kutteet 
et sain kangaspuissa ikkunaverhot 
kuttoo. Myö tehtii semmone sopi-
mus et mie puolet kankaasta annan 
sit Siskon kapiokirstuu ja puolet 
saan pittää itse ja tietysti sen opin 
minkä sain. Oppi ei hukkaa mänt, 
sillä itsekkii morsiammeen tein 
kangaspuissa ryijy tyynyi ja verhoi 
ja mattoi. Ompeluakin varten piti 
olla pusero ja hamekankaat. Jostain 
nekkii vaa sit löyty. 

Korttipein aikaan ihmiset op-
pi kaikki vanhatkin tavarat otta-
maa uusiokäyttöö. Vanhat vaatteet 
purettii ja käännettii nurjapuoli 
päällepäin ko se ei olt viel haalis-
tuunt. Tai sit tehtii siint kokonaa 
uusmalline vaate. Varsinkii lapsiil 
sai hyväst tehtyy aikuisten isoist 
vaatteist ko purki ne. Kyl sillo kel-
pas kaik vanhat miesten ulsterit ja 
pussihousut. Kerra ko Rauha sis-
ko tuliakottii käymää nii hää teetti 
kyläompelijalla miulekii talvitakin 
Keijo veljen vartavasten kottii 
laittamast ulsteriist. Nahkasaap-
paatkin tehtii uuvellee. Vanhoist 
miehen hyväkuntosiist jazzareista 
tuli vaimolle hyvät saappaat. Eihä 
niitä jazzareita tarvittu ko melkei 
1+ vuotta män ettei mittää juhlaa 
pystyynt kukkaa järjestämmää ko 
hautajaisii.

Sillo oli suutarit, räätälit ja 
ompelijat korkeessa kurssissa. 
Miekii mänin jo enne Kansan-
opistoo ompeluoppii et ossaisin 
itsellei vaatteita ommella. Sitte 
ko vähä ohjaksii höllennettii ja 
sai ryveta ohjelmallisii iltamii 
järjestämmää ja niis oli ain tunti 
tanssii pääl, nii miekii rupesin niis 
käymää. Sitte ain oli sekkii pulma 
mitä pääl laittaa. Itsekö ompeel ni 
ainaha sitä jottai uuttakii sai. Ker-
rakii juhannuksen al mie satuin 
katsomaa mein kamarin verhoi sil 
silmäl ja sieppasin ne alas ja tein 
niist itsellein mekon juhannus-
tansseihin.

Pitkään paikalla asuneilla oli 
se etu et heil oli ain varasto vanhaa 
mist tehä uutta. Mut toista se oli 
meil evakoil. Ko paikkakuntalais-
ten tyttökavereitten kans kävin 
heijän kotoon en mie mihinkää 
olt katteellinen siint mikä heil oli 
näkyviis. Enempi mie olin katteel-
linen siint mikä oli piirongin loo-
tissa, vanhoissa morsiuskirstuissa, 
kellarissa ja vintillä. Vintillä oli 
vanha vokki, rukinlapa, kuhmui-
nen kuparikattila, vähän rikki-
näinen puukeinuhevonen. Vähän 
halveksien tyttökaveri sano että 

tääl on vaa tämmöstä roinaa. Tuo-
takin rukkii on mummo joskus 
aikoinaan käyttänyt. Miustako se 
just sentakkii oli aarre "et mum-
mo ol joskus sitä käyttäänt". Ko ei 
meil mittää tämmösii "aarteit" olt. 

Nyt miullakii alkaa olla jo 
vanhaa roinaa, eikä ennää tar-
vitse olla katteellinen. Mökin 
vintiis Laukaalla on 50-luvun 
nahkasaappaat, jotain näytelmää 
varten hankittu isoäidinaikaisen 
mallinen pitkä puku, 30 vuotta 
sitten hankittuja leluja, lapsen 
piirustuksia, käytöstä poistettu 
kattokruunu 60-luvulta. Kolme 
aidoista hiuksista tehtyä peruuk-
kia 70-luvulta. Sillo olliit peruu-
kit muotii. Vanhat piikkikorkoiset 
tanssikengät 50-luvulta. 

Jotenki tuntuu et ko ois kas-
vaant niiko juuret ko vanhaa roi-
naa on vintillä. Nii ja onha siel 
muistoi korttipelistäkkii. Vintillä 
on yks kapsäkki isän vanhoi vaat-
teita ja henkilökohtasii muita ta-
varoita ja paperii, ko lapsenlaps 
tahto ne ihan vaa muistoon säi-
lyttää isoisäst. 

Vast ikkää jokakesäsee tappaa 
kiipesin mökin ulkopuolel olevii 
korkeita tikkaita pitki katon ra-
jas olevast luukust sinne vintiil. 
Avasin isänkii kuistokapsäkin ja 
katselin niitä tavaroita. Siellä oli 
henkilöllisyyskortti annettu 28. 
pv. lokakuuta 1941. Tämän kor-
tin Vatnuorin kylässä asuva hal-
tija on oikeutettu oleskelemaan 
Koiviston kunnan alueella. Sitten 
on myöskin oleskelulupa takaisin 
vallatulla alueella oleskelua var-
ten. Siinä on leimoja useampia. 
Viimeinen 9.3.1945. Vielä löyty 
kapsäkistä Oy Alkoholiliikkeen 
ostokortti, joka on myönnetty 
kortin haltijalle 8.1.1968. Niin 
kauan alkoholi ja tupakkakin oli-
vat säännösteltyjä, alkoholi kaik-
kein kauemmin. Kortin ohjeissa 
sanotaan "saadaan myydä samalle 
ostajalle kerralla väkeviä alkoholi-
juomia enentään 2 litraa ja väkeviä 
viinejä enintän 4 litraa, et oliha si-
tä siinäkii yheks päiväks. Kukkaa 
tuski puutetta kärsi. 

Ensimmäiset tavarat kahvi ja 
sokeri männiit kortille lokakuus 
1939 ja alkoholi ainakii oli sit viel 
1968 säännöstelty. Nii et siin 30 
vuotta män kansakunnan aikaa 
korttipelliin kans. Ei nii pahhaa 
ettei ois jottai hyvvääkii. Ainakii 
voip se sannoo et koko Suomest 
tuski montakaa liia lihavaa kansa-
laista löyty.
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Mie tiijjän
Itsestää liikkuja (automobile: auto = itsestään, mobilis = liikkuva) ta-
rinaha ulottuu höyrykonnee keksimissee ast, mut varsinaisest kyl höy-
ryautot alkoilt kulkee kaupunkii ka´uil Enklannis vast 1830-luvul. Sit 
varsinkii pensamoottori keksimise jälkee autoiluu yritettii vastustaa nii, 
et Lontooski laa´ilttii ”punase lipu laki”, minkä mukkaa auto eel pit ain 
juossa miehise miehe, kuka punasel lipul varotti kansaa, et väistykäähä 
vähäse, ko täält tulloo kaunielijä. (Autos ol kuiteskii enstäi vaa yhe 
hevosvoima moottor.)

Suomes ei sellasta punasta lippuu ennää tarvint heilutella, ko tänne 
Suome Suurruhtinaa maaha alko ilmestyyautoi vast 1900-luvu alku-
puolel. Sitä kertykii sillo koko kaupunkii kummastelemmaa. Niiko 
meil Porvooseeki kaikist ensmäne ikännää nähty auto ol Vennäi saari 
serku auto jottai 1904 paikkehil, ni usiammat ensmäsist Suomes kum-
mitelleist autoist olliit rikkahii venäläisii yksityiskuskii ajamii. Ensmäne 
suomalaise omistama auto tais olla Kytäjä kartano aatelisherra Linteri 
Jalmari Rolls-Royce, kene isä ol Suome asjoi valtiosihteer Pietaris ja äit 
kuulusaa Muskin-Pushkini sukkuu.

Mut se miu syyskuu kysymyshä koskiki Koivisto linjurliikennettä 
Koivistol. Ensmäset linjurit ilmestyit Koivisto teil 1024 tai vuos sej 
jälkee, mut enneko Koivisto Auto perustaja Toivo Tommola säännölline 
liikenne Viipuri ja Koivisto välil pääs kunnol vauhtii, ni 20-luvul onnis-
tu liikenteeharjottaja Juvone hääkii jo ajelemmaa koivistolaisii Viipurii 
ja takasii Koivistol. Juvose etunimmee ei miu tiiijolähtehei (taas se sama 
Karjala nro 37 vuuve 1970 liite, mist o ennekii olt puhe) mainitse, 
mut Köri ja Tervahartiala kylis o kuiteskii Juvose nimi mainittu kerra 
kummaskii (Hilska: Koivistolaiset 1939). 

Mut eihä mikkää oo nii varmaa ko epävarma, ni ei oo näist men-
nehist evakkoaikoi eeltäneist tapahtumist Karjalas vaa yhtä tottuutta 
ennää aina vissii löyvettäviskää, ko näkijää ja kokijaa ei oo tääl maa pääl 
liiemmält höitä jälel kertomas, kui asjat oikee olliit. Voijaa vaa ”relatoo 
refero”, niiko miu latinaoppei sano, kertoo kerottui. Ja olla kiitollissii 
niil, kutka ovat aikoinaa paperil panneet tietojaa omalt ajaltaa. 

Veijalaise Hannu Lahest, kuka o ennekii olt ahkera ja halunt saaha 
selvyyttä mei koivistolaisii elämäst enne vanhaa, o nytkii löytänt tällästä 
tietoo Viipuri ja Koivisto välisest linjurliikentest: 

Hilska Unto kirjas Pulliniemestä Kiilinrantaan on seuraava lause; 
"Samoihin aikoihin, kun rautatieliikenne Viipuriin alkoi, aloitettiin 
myös linja- autoliikenteen kokeilut Viipurin ja Koiviston välillä. En-
simmäinen koivistolainen kokeilija oli Nikolai Närjä Lemminkylästä". 
Jos ei kukkaa esmerkiks viipurilaine yrittänt enne Nikolaita ni häähä 
se sit ol, se ensimmäine.” Kiitokset Hilska Untol ja Veijalaise Hannul!

Martti Piela

Pappina Mauno Koivuneva. Sisareni on takimmaisessa rivissä oikealla 
ruusu poskella. Edessä mielestäni Lempi Roti ja papin edessä Irene Villa 
ellen väärin muista kuulleeni. Siskoni Raija tuolloin Linna kertoi, ettei 
äiti voinut tulla tilaisuuteen niin hän osti kukat itselleen ja jonkun tytön 
äiti ojensi ne hänelle. Josko joku tunnistaisi missä kirkossa tilaisuus oli ja 
keitä kuvassa olevat tytöt. Olisi mielenkiintoista lukea viestissä noistakin 
asioista ja ajasta. Saattoi olla, että vielä asuimme Perniössä joka tapauk-
sessa oli muutokset käsillä.

Ritva Salonen, Mäntsälä

Löysin rippikoulukuvan 
joltain 40 -luvun lopulta

Martti Piela

Polkupyöräl pitki poiki Pohjolaa (1/3)

Ylioppilaskirjotukset ol ohi, Ol tult aika miettii, mist rahat mei kaua 
haaveillul retkel polkupyöril Norjaa ja (toivo mukkaa) takasiiki. 

Onneks ol Aaro kuult, et Porvoo 
kaupunki tarvitsis Mannerhei-
mi silla jatkehen oleval tiel kahta 
työtekijää vaa´ittajiks. Aaro mie-
lest myö, hää ja mie, oltii justii 
oikiat miehet tuoho hommaa. 
Miehä en kyl olt olleskaa peril 
tie vaa´ittamise hienouksist, mut 
onneks miu ei tarvintkaa - miu 
pit vaa piellä mittakeppii pystys, 
ko Aaro hoitais tähystyshommat 
kottii ”kiikarillaa” ja merkitsis lu-
kemat kirjoihi, ja asja ois sil selvä. 
Sit vaa merkkikepulat merkkii 
kans pystyy tasasii välilöi päähä 
tiepuolee, ja sit saisiitki kuorma-
autot kaataa lastiin toisii miehii ja 
konehii tasotettaviks mei pystyt-
tämmii merkkii mukkaa.

Aarost mie en tiijjä, mut miehä 
olin kyl ennekii olt kaupungi töis, 
enneko lukiokesiin olin saant toi-
mittaja hommii kolme-neljä kesä-
kuukauve ajaks Uuvemaa Sanomis. 
Mie oli lapioint kesäkuumal hiek-
kaa kuormuri laval hiekkakuopal, 
mil paikal nyt o Kokonnieme maa-
uimala, olin olt viemärtöis loppuke-
sä satehil Pihlajatiel ja auttant am-
mattimiestä Piispatalo jalkakäytävä 
kiveykse teos. Sitä ennehä mie oli 
joutunt vaa katehtimmaa kaverii, 
kutka olliit päässeet ”raksal” töihi, 
ko itse jouvuin tyytymää kotihom-
mii - tiskaamma astioi, keittämää 
sauna muuripaas siaperunoi, ker-
räämmä metsäs rissui polttopuiks, 
peltotöihi ja muihi vastaavii miu 
mielestäi ”hanttihommii”. Yhe ke-
sä ”Sörkä” (WSOY) sitomos kirja 
selkämyksii paukuttelu puunuijal 
ol jo tuntunt joltai - saiha siint koh-
talaist palkkaaki.

Mut täl kertaa asjat tosjaiki su-
jjuit ko rasvattu sej jälkee, ko myö 
oltii pesti saatu. Myö vaa´itettii 
tiepätkää hautuumaa vierustal 
vanha Hesatie risteyksest sillal ast 
ja palattii taas takasii alkuu us-
kollisest ko kotipiha vahtikoirat, 
päiväst toisee mei vanhoil jälil, ko 
autot kaateliit mei pystyttämät 
merkkikepit nuri nii, et mei pit 
tehhä vähä vällii uus vaa´ittamine. 
Ilmat olliit suotuisii, ja ruokatun-
neil myö loikoiltii selällää metsi-
kös ja syleskeltii taivahal siel, mihi 
myöhemmi o rakennettu kommee 
orttotoksikirkko. Alempan, sil-
la lähel ei kaik mäntkää iha yhtä 
juohevast - kerra sattu kohtalokas 
onnettomuuskii, ko siel tynamiitti 
räjähti enne aikojaa.

Ei oo mei vika, et tuo Man-
nerheimi kau läntine jatke o ny-
kyjää surkias kunnos, tiepohja ko 
o pettänt mones kohas nii, et tie 
muistuttaa neukkuaikoihi tehtyy 
lootuist kyhättyy Saarepää saare 
laiturii, minkä kyl talvii jäät o jo 
kulettanneet yhtä huteroi uuvem-
pii laituryritelmii tielt teil tiety-
mättömil.

Ko myö Aaro kans oltii, omast 
mielest ainaskii, annettu tarpeeks 
suur panos Porvoo uuvve silla ra-
kentamise hyväks (ja tienattu riit-
täväst pyöräretkee varte), ni myö 
lähettii matkal suurta seikkailuu 
kohti! Meil ol al tavalliset mieste 
munamankelit, niiko virolaiset 
sannoot. Ei niis olt vaihtehii, niiko 
nykyaikasis pyöris usjast. Tarakoil 
meil ol teltat ja muu tarpeelline, ja 
eiko matkaa Tukholma laival!

Tuoho aikan 50-luvu Ruotsis 

liikentees ajettii viel vasemmal. 
Se ei kuiteskaa meil tuottant 
minkäällaisii vaikeuksii, vaik 
aluks siin kyl vaaittii pientä 
totuttelluu. Tiet ja kaut olliit 
parempii ko meil Suomes. Ja 
pyöräteitä ol kaupunkii sissää- ja 
ulosmenotei varrel joka puolel. 

Tukholmast myö 
suunnattii enstäi 
luoteesee, Uppsalaa päi.

Uppsala on Skandinavian van-
hin yliopistokaupunki, joka 
sijaitsee 70 km päässä pääkau-
pungista. Jo edellisen unionim-
me, Kalmarin unionin, aikoina 
v. 1477 perustetussa yliopistossa 
on nykyään, 2000-luvulla, yh-
deksän tiedekuntaa, joissa tie-
toa hakee 42 000 opiskelijaa, 
mukana aina myös suomalaisia 
nuoria. Uppsalan linnan raken-
nustyöt aloitti vuorostaan itse 
Kustaa Vaasa 1549, siis vuotta 
ennen Helsingin perustamista.

Aaroo ja minnuu kiinnos-
ti kuiteskii viel enemmä koko 
kaupungi yli näkyvä tuomio-
kirkko.

Uppsalan arkkihiippakun-
nan tuomiokirkko on Pohjois-
maiden suurin kirkko, melkein 
120 m pitkä ja samaten lähes 
120 m korkeuteen kohoava 
temppeli.

Ruotsin kuninkaat ja ku-
ningattaret kruunattiin aikoi-
naan juuri tuossa ranskalaista 
gotiikkaa edustavassa jyhkeässä 
kirkossa.
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Annan entinen 
talo joka paloi 
kymmenen vuotta 
sitten. Kuvassa 
Ulla Soukka, 
Anna ja Eija 
Väisänen

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Venäjä, Venäjä, Venäjä
Tuon sanoi jokin aika taannoin eräs entinen ministeri.

Olen käynyt lähdön 1944 jälkeen en-
simmäisen kerran Neuvostoliiton alu-
eella kun vuonna 1957 haimme prop-
silastin rediltä Leningradin edustalta, 
maihinhan ei ollut mitään asiaa.

Ensimmäinen matka Leningradiin 
tapahtui vuonna 1968 Haminan satama-
väen kanssa. Se oli ankea ja valvottu matka.

Matkoja sen jälkeen on ollut useita 
satoja, enkä ole kokenut minkäänlaista 
uhkaa yhdelläkään matkalla. On tullut 
käytyä kielletyillä paikoilla ja aina on 
selvitty kuten 1982 kun kävin Lening-
radista Terijoen kautta Koivistolla jonne 
oli pääsy kiellettyä.

Vuonna 1990 olin Moskovassa 
Neuvostoliiton jääkiekkomaajoukku-
een valmentajan Tihonovin vieraana 
Sport hotellissa viikon ja maajoukku-
een vierasaitiossa Lusnik hallissa yh-
dessä Maltzevin, Jursinovin, Ragulin ja 
muiden kanssa.

Elikkä näin Venäjälläkin voi tapah-
tua. 1988 minusta tuli venäjällä kum-
mi. Kummitytön isoäiti on Inkeriläinen 
Anna ja isoisä Ukrainalainen Nikolai 
(Mikko). Minusta ja vaimostani on tul-
lut heille kuin perheenjäsenet ja olem-
me vierailleet Pietarissa ja Inkerinmaalla 
kymmeniä kertoja. 

Nytkin tänä kesänä muutama viik-
ko Koiviston-juhlan jälkeen kävimme 
vaimoni ja tuttavien Eijan ja Matin 
kanssa Inkerinmaalla Vistiinossa noin 
150 km Pietarista. Hotellista lähtiessä 
piti ilmoittaa kun lähdimme niin Lud-
mila kummitytön äiti joka oli ottanut 
Pietarin satamasta vapaapäivän, laittoi 
saunan lämpiämään. Saunasta sai vastan 
kanssa todella kuumat löylyt.

Kummitytön isoäiti Anna oli sota-
aikana saksalaisten toimesta integroitu 
Suomeen ja sai palautuksen jälkeen 
seitsemän vuoden pakkotyötuomion 
Siperiaan. Kun hänen veljensä, joka oli 
arvoltaan eversti, palasi sodan jälkeen 
ja oli kysynyt missä hänen siskonsa on 
ja saatuaan kuulla hänen joutuneen Si-
periaan, lähti häntä hakemaan. Veli oli 
mennyt työleirille ja kysynyt missä hä-
nen siskonsa on, niin hän vie sen pois. 
Hänelle sanottiin ettet voi viedä kun sil-

lä on kuusi vuotta tuomiota jäljellä. Veli 
oli sanonut että minä vien, oli vienyt eikä 
kukaan ollut vastustanut. 

Kun isoisä Mikko palasi sodan jäl-
keen Mustanmeren laivastosta kotiky-
lään Ukrainaan niin koko kylä oli nat-
sisaksan armeijan toimesta hävitetty ja 
kaikki asukkaat tapettu niin kuin Mikon 
kaikki sukulaiset. Yksi veli joka oli myös-
kin armeijassa, oli ainoa sukulainen joka 
selvisi hengissä. 

Kun nyt keskusteltiin Ukrainan tilan-
teesta, niin Annan sekä Ludmilan kanta 
oli selvä, Molemmat olivat sitä mieltä että 
koko Ukrainen tilanne on länsimaiden ja 
Ukrainan fasistien aikaan saama. 

Siinä tuli mieleen vaikka Ludmila 
on syntynyt 1962, eikä ole sotaa nähnyt, 
niin Mikon kertomukset ovat vielä hyväs-
sä muistissa. Pietarissa sekä maaseudulla 
ei EU:n pakotteet näkyneet millään lailla 
ja vaikutti, että ihmiset pitivät koko asiaa 
pelkästään poliitikkojen leikkikaluna.

Esimerkiksi Pietarissa rakennetaan tei-
tä, katuja ja kerrostaloja sekä 400 metriä 
korkeaa pilvenpiirtäjän valmistelemista niin 
kuin ennenkin ja tavaraa on kaupoissa niin 
kuin ennenkin. EU:ssa ja Suomessa kuvi-
tellaan, että kun pakotteet jatkuvat niin ve-
näjällä loppuu ruoka. Kuitenkin melkein 
kaikki elintarvikkeet kaupoissa ovat Venäjän 
omaa tuotantoa. Kannattaisi mennä katso-
maan, (myöskin poliitikkojen) ja samanlai-
sia näkymiä on tullut muualtakin.

Kunhan tilanne normalisoituu niin 
saatetaan havaita, että meiltä on menemässä 
monet kaupat ns. ohi suun. Samana päivänä 
kun menimme Pietariin niin kummityttö-
ni joka on Pietarissa lääkärien juristina, oli 
saanut tyttövauvan. Emme häntä kerinneet 
tavata kiireellisen ohjelman takia.

Häät joissa olimme olivat viime 
vuoden lokakuussa Katariinan palat-
sissa ja ne olivat kolmannet häät jois-
sa olen ollut Pietarissa kutsuvieraana. 
Seitsemän vuotta aikaisemmin olimme 
kummitytön siskon Leenan ja Konstan-
tin joka on ilmavoimien eversti häissä. 
Kostia niin kuin häntä kutsutaan on 
syntynyt Itä-Berliinissä. Todella mu-
kava heppu eikä kukaan vieras uskoisi 
hänen olevan ilmavoimien eversti.

Vuosituhannen vaihteessa olin 
kummitytön serkun häissä, joten saa 
nähdä tuleeko seuraavia. Toden näköi-
sesti ehkä muutaman vuoden sisällä.

Annan talo sijaitsee Suomenlah-
den rannalla noin sata metriä korkealla 
mäellä. Rantaan on matkaa kilomet-
rin verran ja kävimme siellä aikoinaan 
verkoilla kun Mikko vielä eli. Pihalta 
näkee samaan aikaan Seiskarin ja Sosh-
nori Borin ja myös kun laivat menevät 
ja tulevat Pietarista, laskimme samaan 
aikaan kuusitoista laivaa. 

Ludmilan datsan luona tien toisella 
puolella on talo jonka pihalla on kaivet-
tu lammikko jossa on ankkoja, hanhia 
ja kanoja, oli myöskin kukko vaan se 
jouduttiin lopettamaan. Syynä oli se, 
että oli päässyt karkuun ja hyökännyt 
Leenan kuusivuotiaan tytön Ilonan sil-
mille. Ludmila oli mennyt auttamaan 
niin kukko oli puraissut jalasta palan 
pois. Saska, (Aleksanteri) oli mennyt 
väliin, kaatunut ja katkaissut kätensä. 

Presidentti Putinin suosiota län-
nessä ihmetellään. Emmehän me täällä 
tiedä mitä Venäjällä tapahtuu ja mistä 
suosio johtuu. Esimerkkinä kerron kun 
Anna oli tuskaillut pientä eläkettä, niin 
hänelle oli sanottu: ”kirjoita kirja Pu-
tinille, se on kuulemma auttanut ih-
misiä.” Anna oli kirjoittanut, en ollut 
paikalla kun hän oli naisille kertonut 
kirjeen sisällöstä. Putinille lähetetyn 
kirjeen ansiosta Anna oli saanut sata-
tuhatta ruplaa. 

Olisi hyvä esimerkki myöskin lännen 
rikkaille valtion päämiehillä niin pääsisi-
vät tiedotusvälineissä kehumaan itseään.

Noin sitä voi evakkopoika elää ja 
liikkua kun muistaa, että jokaisessa 
maassa on ihmisellä omat puutteensa 
sekä ongelmat ja vikaahan löytyy aina 
puolin ja toisin.

Tässä kesän Koivisto-juhlilta otetussa kuvassa oikealla Ludmila ja 
vasemmalla Voitto Soukka

Aulis Soukka

(Mie tiijjän!)
Luvin Koiviston Viestist n:ro 9/2014 
Martti Pielan kirjotukse Koiviston 
Rautatieasemast.

Siinhä Tauno Seppinen kerttoo (Karjala numeros 
37 vuuvelt 1970), et asemarakennus ois tuhoutunut 
talvisovan aikan. Miul on erilainen muistikuva: 

Oli kesäkuun 10 pv, kun äitini lähti 
elämien kans rautatieasemal, sielt matka 
piti jatkua junal.

Meijä piti lähtee 13. pv:nä laival Patalan laiturilt. 
Ukki läks viemää tavaroita Eistilään hevosen ja ne-
lipyöräkärryjen kans Koivisto-kuunariin. Kuorman 
purettuaan ukkii lähti kyselemään, saisiko tavarat 
laivaan. Eivät luvannee ottaa. Ukki pyysi ottamaan 
komotin mukaan, "siel kun on sielu sisäs". Tämä 
vehje oli radio, ja sen ukki sai mukaan laivaan. 

Ukin käydessä keskustelua oli joku tällä välin 
lainant hevosen. Kun ukki vihdoin sai hevosen ta-
kasii ja tul kottii, oli kello jo niin paljon, että me 
myöhästyimme laivast. Ukki joutui jättämään he-
voseen armeijan käyttöön, joten myö kiireest kävel-
tiin Hutkon rantaa, mut laivahan ol lähtenyt. Me 
mentiin, ukki, mummo ja minä, Talviappain rantaa, 
josta ukki sai veneen. Mummo istui takana, minä 
keulassa ja ukki souti veneen kirkolle torin rantaan.

Lähdimme kävellen asemalle, kun matkaa oli jäl-
jellä vielä parisensataa metriä. Näimme, kun siviilijuna 
läks, ja me jäimme kauppalaan. Iloinen yllätys ol, kun 
näimme, että äitini ja eläimet olivat asemalla. Äitini 
oli ollut huolissaan meistä. Asemamiehet lupasivat, et 
pääsemme samassa junassa kuin eläimet huomenna. 

Sotilaat toivat eläimille ruokaa, ja saivat siitä 
hyvästä maitoa, jota taisi olla vähä liikaakin. 13. 
pv:n yön vietimme vanhassa asemarakennuksessa. 
Seuraava päivä meni, eikä junaa tullut, vielä yksi 
yö asemalla. Jospa huomenna päästään lähtemään.

Yöllä ryssän koneet tulivat, ne pommittivat ja 
ampuivat. Onneksi eivät osuneet asemarakennukseen. 
Meitä ihmisiä oli paljon sisällä ja eläimet olivat ulkona. 

Suomalaiset tulittivat koneita 
kauppalassa - oli tulimeri.

15. päivä koitti, ja meille tultiin sanomaan, et rata 
on pommitettu poikki, ja jokainen voi lähteä suo-
rinta tietä pois. Ukki hankki minulle ja mummille 
paikat linja-autoon, joka vei meijät Lappeenrantaan. 
Äitini ja ukki lähtivät kävelemään kohti Viipuria….

Tällaiset muistikuvat ovat minulla 70 vuoden 
jälkeen, olin silloin 10-vuotias. Voi olla, että minun 
muistikuvani ovat himmenneet vuosien saatossa, mut-
ta toivoisin saavani tietää, mistä ne tiedot ovat peräisin, 
että asemarakennus olisi tuhoutunut talvisodassa?

Terho Lehtola

Ihmisten välinen yhteistyö on erityisen tärkeää ti-
lanteissa, jossa virallinen yhteistyö kansojen välissä 
kangertelee. Ohessa Aulis Soukan kirjoitusta omasta 
yhteistyöstään venäläisten kanssa vuosien varrelta:
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

NIILO AATAMI SIPILÄ 
syntynyt Koivistolla 
Koivistonsaaren Eistilän 
kylässä 9.12.1924.

Viettää 90 –vuotispäiväänsä 
Hyvinkäällä Veteraanitalossa.

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Perniön ja ympäristön Koivistokerho 

Perinteistä joulujuhlaa vietetään 1.12.2014 klo 18.00 alkaen 
Perniön Seurakuntatalossa.

Tervetuloa!

Johtokunta

Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Viking Gracen risteilylle 24-25.11.2014 vielä muutama
peruutuspaikka vapaana.

Tiedustelut Airi Saariselta puh. 0400-538443 tai
sähköpostilla airi.a.saarinen@gmail.com

Turun ja ympäristön koivistolaiset

Käsityökerhon myyjäiset 

Lauantaina 22.11.2014
Klo 10-15 Kajuutassa Itäpellontie 2
Paljon käsitöitä, arpajaiset.
Leivonnaisii, piirakoita, leipää ,kakkuja
Jos piirakoita mielit, oo liikkeel jo varhain....

Joulujuhlat

Sunnuntaina 7.12.2014 klo 15 
Turun Karjalatalon yläkerrassa Itäpellontie 2
Perinteisiä jouluruokia 25€
Tunnelmallista yhdessäoloa, ohjelmaa.
Pukkikin vierailee, et pien paketti mukkaa.

Ruokailun vuoksi ilmoittautuminen 
Riitta Pohjanuoma 050-5579134
viimeistään  1.12 mennessä.

Koiviston pitäjäesittely

Karjalatalo, Käpylänkuja 1, Helsinki, juhlasali 1. krs
torstaina 26.2.2015 klo 18-20.
Vuoden Koivistolainen 2014 Pentti Karvonen kertoo aiheesta

“Menestyjien Koivisto”

Tuuha Siekii ja ota kaver keralleis!

Tervetulloo!

Koivisto-tuotteita

Poletti avaimenperä 2 e

Lippis 10 e

Koivisto-pinssi 2 e

Isännänviiri 
 4m - 55 e
 5m - 60 e

Veneviiri 30 e

Virpi Huhtanen 
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo 
p. 0440 501 806, virpi.huhtanen@kolumbus.fi


