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Kokouksia

Loimaan Seudun Karjalaseura ry:n

syyskokous
pidetään torstaina 26.10.2006 klo 18 Nordea
Pankin kokoustiloissa, Vesikoskenkatu 13, Loi-
maa. Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa Hallitus

pe 6.10. Pinja, Minttu
la 7.10. Pirkko, Pirjo,

Pirita, Piritta,
Birgitta

su 8.10. Hilja
ma 9.10. Ilona
ti 10.10. Aleksi, Aleksis,

Aleksis Kiven
päivä, suomalai-
sen kirjallisuu-
den päivä

ke 11.10. Otso, Ohto
to 12.10. Aarre, Aarto
pe 13.10. Taina, Tanja,

Taija
la 14.10. Elsa, Else, Elsi
su 15.10. Helvi, Heta
ma 16.10. Sirkka, Sirkku
ti 17.10. Saana, Saini
ke 18.10. Satu, Säde
to 19.10. Uljas

Merkkipäivät

Kalakurkien tämänsyk-
syinen kalastusmatka
Kurkijoelle oli onnistu-
nut, vaikkei saalista
paljon saatukaan.
Soskuanjoesta sitä oli
yritetty narrata, mutta
vesi oli ollut Laatokas-
sakin metrin normaalia
alempana, joten eipä
sitä joessa ollut sitten
oikein nimeksikään.

Tervusta
Laula tunteesi kielin,
laula sydämesi mielin.
Olet lapsi Laatokan,
synnyinseutus Karjalan.

Kurkijoki kaunein Karjalan,
se on osa lapsuuttain.
Esi-isät ja isäni
sinne lapsuuteni kodin rakensi.

vanhemmat olivat Kurkijo-
en Tervusta, sillä siellä asui
1700-luvun puolivälin tie-
noilla Tervun Hovin torppa-
reina Valpuri Karjalaisen ja
Nuutti Kojon perhe. Tervus-
ta Kojon suvun matka kulki
Wiljami Matinpoika Kojon
matkassa Riekkalaan, jossa
hänelle syntyi pojanpoika
Gabriel Juhananpoika Kojo.

Sisarukset
kotiseutumatkalla

Muistan hyvin sen koti-
seuturetken, kun lähdimme
Vätikän Mari-tädin kotiran-
nasta, nykyisen Pietarista
muuttaneen isännän ohjates-
sa venettä. Hän osti meidän
kotiseutumatkaajien vene-
maksuilla myös hevosen, tai
niin me ainakin kuvittelim-
me. Vene rantautui, ja me
lähdimme Israel-isäni peräs-
sä patikoimaan polkuja pit-
kin Kuikkaan.

Sisarukset Tyyne Helmi-
nen, Lilja Vainio ja Israel
Kojo olivat lapsineen koti-
matkalla Kuikkaan. Kuller-
vot kasvoivat entisillä pel-
loilla, ja kävellessämme isä-
ni Israelin perässä metsäpol-
kuja pitkin Kuikkaan mietin,
että metsäneläimet, kalasta-
jat vai me kotiseutumatkaa-
jatko niitä polkuja siellä yl-
läpidimme.

Kotipihaa lähestyessäm-
me Israel pyysi Tyyneä van-
himpana ottamaan ohjat kä-
siinsä ja viemään porukan
kotiin, ”kämpille”. Olimme
tulleet entistä kotipeltoa pit-
kin, ja Tyyne-täti totesi häm-
mentyneenä: ”Etteihän tääl-
lä ole tietäkään.” Isä vastasi
siihen nauraen: ”Vai pitäisi
täällä olla valtatietkin.”

Tyyne-täti jatkoi: ”Ettei-
hän täällä ole niitä marja-
pensaitakaan.” Kyllähän ne
marjapensaat ja omenapuut
ja mansikat vielä löydettiin-
kin kukkaloistossaan. ”Uk-
komansikat” lienevät vuosi-
en saatossa katselleet mor-
siota myös villimmästä met-
sämansikasta.

Kolme Kojon sisarusta
puhui yhteen ääneen kallion
päällä kahvituokiolla, ja jo-
kainen eli niitä aikoja muis-
toissaan ”kuin silloin en-
nen”. Mielelläni olisin vi-
deokamerallani tallentanut
heidän kaikkien kertomuk-

set ja yhtä aikaa, vaan eihän
siitä mitään tullut. Katsoin
vierestä ja heidän kauttaan ja
isäni piirrokset muistaen
näin minäkin ja me muut
nuoremmat välähdyksen sii-
tä, mitä oli ennen ollut.

Talo sijaitsi kahden mä-
enharjanteen suojassa. Pel-
lot levisivät talon molemmin
puolin kotikalliolta katsottu-
na. Nyt siellä kotitalon rau-
nioiden vieressä kasvaa ko-
tikuusi. Ainoana on jäljellä
rinteen alla kuusien katvees-
sa kellari. Peltoja oli raivat-
tuna muuallakin. Tilaan liit-
tyi myös Retkolampi, ja ti-
lan kulma ylettyi Laatokan
rantamaille.

Kun sieltä kotoa oli sitten
evakkoon lähdettävä, oli
Tyyne saattamassa kodin
karjaa, lehmiä ja muita eläi-
miä Elisenvaaran asemalle.
Sieltä eläimet kuljetettiin ju-
nalla perheen uuteen koti-
paikkaan. Kojon perhe, ku-
ten monet Lapinlahden ky-
län sukulaiset ja naapurit,
asettui asumaan Jaalan Ki-
molaan. Kotipaikan nimi on
Ilvesvaara.

Aviomies
kaivontekijästä

Airi-tyttären mukaan
Tyyne-äiti tapasi hänen tule-
van isänsä Aarne Helmisen,
kun Kojon Ilvesvaaran tilal-
le katsottiin uusi kaivon-
paikka. Aarne teki Kojon
perheelle kaivon ja kihlautui
talon tyttären Tyynen kans-
sa. Häitä vietettiin 5.9.1947
Jaalan kirkossa.

Tyyne muutti puolisonsa
Aarnen kanssa Jaalan naa-
puripitäjän Iitin Perhenie-
meen Erottajalle. Vanhempi
talo ja sitten 1960 valmistu-
nut uudempi talo sijaitsevat
loivassa rinteessä aurinkoi-
sella paikalla. Näkymä talon
tuvanikkunasta on pelloille
ja niiden takana sinertävälle
järvelle.

Tyynen kasvattama puu-
tarha monine kauniine kuk-
kineen ja marjapensaineen
ja kasvimaineen on ollut
aina elinvoimainen. Jo etei-
sen ikkunalla tervehtivät tu-
lijaa kauniina ja runsaskuk-
kaisina ”pelarkoonit”. Kar-
jalanpiirakat ja ruokapöytä
ovat aina olleet tarjolla ta-
loon vieraaksi tulevalle.

Perheessä vaalitaan pe-
rinteitä, ja tytär Tuula on eri-
koistunut puutarhanhoitoon.
Kasvimaalla ovat vuosien
saatossa kasvaneet niin pe-
runa kuin esim. maissi, val-
kosipuli, punakoiso, monet
tomaatit, persiljat, tupakka
ja koristekukat ja sekä pel-
lon antimet, marjapensaat,
omenapuut, mansikat.

Tyyne Helmiselle ovat
eläimet olleet aina lähellä
sydäntä, niin koirat ja kissat,
lehmät, hevonen ja muu kar-
ja. Myös kodittomat ja seik-
kailevat kissat ovat paran-
nelleet haavojaan Tyyne-tä-
din hoivissa. Tytär Airi ker-
toi, että kun viimeinenkin
perheen lehmä muutti uu-
teen navettaan naapuriin,
lehmä kieltäytyi syömästä,
kun ikävöi niin Tyyne-
emäntäänsä. Niinhän oli
Tyynen haettava lehmä ta-
kaisin kotiin syömään.

Lapset kiittelevät
äitiään

Perheeseen syntyivät lap-
set Heikki, Terttu, Tuula,
Helvi, Tauno, Eila ja nuo-
rimpana Airi. Perheeseen
saapui suuri suru vuonna
1972, kun perheen isä Aarne
Helminen kuoli äkillisesti
ollessaan pellolla töissä.

Tyyne-täti on tehnyt pal-
jon töitä perheensä eteen.
Myös lapset ovat oppineet
nuorina työnteon, kuten hän
itsekin oppi lapsuudenkoto-
naan Kurkijoella. Onnitel-
lessaan Tyyne-äitiään myös

näin Kurkijokelaisen väli-
tyksellä lapset haluavat kiit-
tää häntä heidän eteensä te-
kemästään suuresta työstä.

Iitin Ehtookotiin kerään-
tyi 16.9. Tyyne Helmistä on-
nittelemaan tämän 90-vuotis-
päivän johdosta lapset per-
heineen, veli Israel Kojo ja
tämän lapset Pirjo Kojo, Sir-
pa Koivistoinen ja Pekka
Kojo ja tämän Ulpu-tytär,
Väinö-veljen lapset Leena
Rantala ja Urpo Kojo, Eino-
veljen poika Pentti Kojo vai-
monsa Ritvan ja tyttäriensä
Sarin ja Annin kanssa sekä
edesmenneen puolison Aar-
nen veli Kauko Helminen
perheineen sekä Aarnen sisa-
ren Elvin lapset Tuomo ja
Anneli perheineen.

Kirkkoherra Nordlund toi
Tyyne Helmiselle Iitin seura-
kunnan onnittelut. Israel-vel-
jen tytär Pirjo Kojo ojensi
Tyyne-tädille tekemänsä su-
kutaulun, jossa on tiedot
Tyynen äidin ja isän vanhem-
mista ja isovanhemmista.

Tyyne-täti on edelleen
virkeä, mutta kuulo on hive-
nen heikentynyt iän myötä.
Tyyne on seurannut ahkeras-
ti varsinkin urheilua televisi-
osta ja ajankohtaisia asioita
myös lehtiä lukemalla.

Lapset perheineen ja su-
kulaiset onnittelevat Tyyne
Helmistä ja toivottavat hä-
nelle hyvää syksyä ja hyviä
lukuhetkiä myös Kurkijoke-
laisen parissa.

Pirjo Kojo

Tyyne Helminen 90 v.

Aaro Kojo Juupajoel-
ta oli kiitellyt kotimat-
kalla retken järjestäjiä
seuraavan tuntematto-
man kirjoittajan runon
sanoin. Jos joku tunnis-
taa runon ja tietää kir-
joittajan, toimitus ottaisi
tiedon mielihyvin vas-
taan ja julkaisisi sen sit-
ten vaikkakin jälkikä-
teen.

Lainaksi on kotikontu
annettu,
salvankivetkin on pois
kannettu.
Laina-aika on nyt päättynyt,
kaikki paikallensa jäätynyt.

Olen lapsi Karjalan,
kaipaan rannalle Laatokan.
Kurkijoen Tervun, Ihojärven,
kotikoskein rantaan rakennan.

Talonemäntä Tyyne Hel-
minen o.s. Kojo vietti 90-
vuotispäiviään Iitin Kaus-
alan Ehtookodissa sukulais-
tensa parissa. Hän syntyi
18.9.1916 Kurkijoella ja on
Helena (o.s. Savolainen) ja
Gabriel Kojon viides lapsi.
Vanhimpana lapsena sisa-
russarjaan oli syntynyt Toi-
vo, joka kuoli pienenä. Väi-
nö-veli syntyi 14.6.1910.
Hilja-sisar syntyi
12.11.1912 ja kuoli vuonna
1919. Sisar Lilja syntyi
3.6.1922 ja veli Israel joulun
alla 20.12.1924.

Kojon perhe asui Kurki-
joen Lapinlahdella Kuikan
tilalla. Helena ja Gabriel
”Kaapro” Kojo olivat keske-
nään ”vanhaa sukua”. Suku-
tutkimusta tehdessäni olen
löytänyt heidän keskinäisen
sukulaisuutensa. Gabriel Ju-
hananpoika Kojo löysi vai-
mokseen pikkuserkkupuo-
lensa tyttären, Helena Pette-
rintytär Savolaisen.

Puolisoiden yhteiset esi-

Tyyne Helminen ja veljentytär Pirjo Kojo kädessään tädil-
leen tekemänsä sukutaulu, jossa tiedot päivänsankarin äidin
ja isän vanhemmista ja isovanhemmista.

Onnea

Rakel Toivanen
o.s.Heinonen täyttää

70 vuotta
22.10. Naantalissa.

Juuret vievät Kurkijoen
Rummunsuolle.

Oikein paljon onnea
toivottavat sisaret ja veljet

perheineen sekä suuri
sukulaisten ja ystävien

piiri.
Merkkipäivänään päivän-

sankari on matkoilla.

Anna Katariina Kojo täytti 20 vuot-
ta 12.3.2006 Espoossa. Äiti Pirjo
Kojo, jonka isä Israel on syntynyt
Lapinlahdella. Annan isä on Raul
Sädevirta Helsingistä.

Anni Kojo täytti 20 vuotta 17.9.
Jaalassa. Pentti-isän isä Eino Kojo
oli syntynyt Lapinlahdella. Äiti Ritva
o.s. Ruokoniemi on kotoisin Jaalas-
ta.

Pekka Väisänen täytti 60 vuotta
25.9. Vantaalla. Vanhemmat Matti ja
Emilia lähtöisin Kurkijoen Aromäel-
tä.

Viinasen kaksoset Saimi Huhtanen
ja Sylvi Sikiö täyttivät 85 vuotta
29.9. Saimi asuu Seinäjoella ja Syl-
vi Loimaalla. Heidän synnyinkotin-
sa oli Hiitolassa.

Sisustusarkkitehti Veli Pekka Kojo
täyttää 50 vuotta 12.10. Espoossa.
Isä Israel Kojo syntyisin Kurkijoen
Lapinlahdelta ja äiti Eila o.s. Vainio
Jaalan Kimolasta.




