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Puheenjohtajalta
Rakkaat sukulaiset

Olli Nylander (T427)

Raskas pandemiavuosi alkaa taittua lo
puilleen tätä kirjoittaessani. Luvassa on
parempaa tulevalle vuodelle 2021 ja mer
kit paremmasta näkyvät toivottavasti vielä
selkeämmin sitten kun Jotailan Jutut on
teillä luettavissa. Toivon, että me kaikki
selviydymme näistä ajoista entistä vah
vempina ja osaamme nauttia siitä liikku
misen ja yhdessäolon vapaudesta, joka
pian taas mahdollistuu  toivottavasti.
Kuluneen vuoden aikana hallitus on ko
koontunut muutaman kerran sähköisten
viestintävälineiden avulla niin että perus
asiat on saatu hoidetuksi. Mitään muutok
sia tai uusia avauksia ei pandemiaaikana
ole haluttukaan tehdä. Valitettavasti ei
myöskään hallituksen fyysistä tapaamista
ole voitu vuoden aikana järjestää, vaikka
sellainen aikaisemmin todettiin hyvin an
toisaksi ja päätettiin järjestää vähintään
kerran vuodessa.
Myös ”etelän Sovioiden” paikallinen toi
minta on ollut jäissä maaliskuusta 2020
lähtien. Niinpä tämä tiedotuslehti ja mo
niosaajamme Pär ”Priccen” Heleniuksen
luomat ja ylläpitämät suvun internetsivut
ovat käytännössä ainoat yhteysvälineet
jäsenten ja hallituksen välillä. Pyydänkin,
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että te sukulaiset otatte epäröimättä yh
teyttä hallitukseen, lehden toimitukseen
tai internettoimikuntaan jos mieleen tulee
kysyttävää, ideoita tai toivomuksia. Tai
ihan muuten vain. On mukava saada
postia. Yhteystiedot löytyvät lehden kak
kossivulta.
Kanadasta sain juuri joulutervehdyksen
Olli Soviolta. Viestissään hän kertoi myös
99 vuotta täyttäneen isänsä, Matti Sovion
hyvästä voinnista ja muistutti miten hyvin
sukukokouksemme sattuivat ajoittumaan
kesään 2019, jolloin matkustaminen oli
vielä esteetöntä ja seuraavaan kesään
2022, jolloin uskon meidän taas elävän
ns. normaaliaikoja.
Sitä odotellessa, oikein hyvää alkanutta
vuotta teille kaikille!
Olli
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Toimitukselta
Riitta Harala (T279)

Olemme eläneet vuonna 2020 poikkeuksel
lista vuotta. Poikkeuksellista useimmille
meistä, jotka olemme saaneet rokotukset
lähes kaikkia tartuntatauteja vastaan. Näin
ei kuitenkaan ole ollut aina. Aina 1800luvun
loppupuolelle saakka ainoa merkittävä toi
menpide kulkutauteja vastaan oli suojaroko
tus isorokkoa vastaan. Tartuntataudit kuten
pilkkukuume, punatauti, kolera, tuberkuloo
si, paiserutto, lavantauti, erilaiset rokot ja
lasten kulkutaudit kuten hinkuyskä ja kurk
kumätä ovat aikaisemmin vaikuttaneet hy
vin voimakkaasti kansojen ja kulttuurien
kohtaloihin. Sukukirjaamme selaillessakin
pistää useissa kohdin silmään noiden aiko
jen suuri äitiys ja lapsikuolleisuus myös So
vioSoveliussuvussa. Suuristakin lapsikat
raista saattoi vain joitakin elää aikuisikään
asti. Useissa lehtemme historiallisissa ju
tuissa mainitaan myös äidin kuolleen lapsi
vuoteeseen synnytettyään esim. kymme
nennen lapsensa.
Kysyimme eri maissa asuvilta sukulaisiltam
me heidän kokemuksiaan koronapandemia
ajasta (s. 3237). Erilaisten koronarajoitus
ten ohella he kertoivat myös pandemiaajan
myönteisistä puolista. Positiivisena he piti
vät mm. yhteisen perheajan lisääntymistä ja
sen arvostamisen lisääntymistä, uusien har
rastusten ja vaihtoehtoisten tapojen omak
sumista, yhteisöllisyyttä. Kaikkien arjessa
näkyi myös tietotekniikan käytön lisääntymi
nen mm. etätyönä ja etäopiskeluna.

Riitta Harala.
Päätoimittaja
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Elämme vielä tällä hetkellä epävarmuuden
aikaa, vaikka valoa tunnelin päässä on jo
koronarokotteen muodossa näkyvissä. Aika
näyttää myös, millaisen jäljen tämä korona
aika jättää elämäämme, miltä se uusi nor
maaliaika, jota odotamme, tulee näyttä
mään. Mitä koronaajan uusia positiivisia
käytäntöjä, tapoja hoitaa jokapäiväisiä
asioitamme sekä esim. tietotekniikkaan pe
rustuvia uusia ratkaisuja jää arkeemme
myös tämän ajan jälkeen? Esim. osittainen
etätyö voi helpottaa arkeamme jatkossakin,
kokouksia voidaan järjestää ilman kokous
paikalle matkustamista, uudet digitaaliset
kulttuurielämykset luultavasti jäävät livetilai
suuksien rinnalle käyttöömme, tilaamme
aterioita kotiinkuljetuksella tulevaisuudessa
kin ym. Uusi normaaliaika tullee olemaan
erilainen verrattuna vanhaan normaaliin.
Olemme Jotailan juttuja toimituksen ja
juttujen kirjoittajien ja kääntäjien kanssa
tehneet jo vuosia lähes pelkästään tieto
teknisten yhteyksien avulla ilman henki
lökohtaisia kontakteja eli tähän työhön
koronapandemiaaika ei ole juurikaan
vaikuttanut. Kiitämme kaikkia tämän nu
meron valmistumiseen eri tavoin myötä
vaikuttaneita sukulaisia. Toivomme tie
tysti myös uusia juttuja ja juttuideoita
seuraavaa numeroa varten. Toivotamme
kaikille lukijoillemme parempaa Uutta
Vuotta 2021 ja mukavia, viihdyttäviä het
kiä juttujen parissa!

Pär Helenius.
Taittaja

Rosa ja Fredrik Oskar Sovelius Raahen Museon
organisaattoreina ja tukijoina
Raahen Museon museonjohtaja Eija Turunen
Mies kaapin takana – Fredrik
Oskar Sovelius
Takavuosina Matin ja Tepon hitistä Kai
ken takana on nainen, väännettiin versio,
Kaapin takana on nainen. Pakkahuoneen
museon kuriositeettikaappia on aina nimi
tetty Rosan kaapiksi sen lahjoittajan kon
sulinna Rosa Soveliuksen mukaan. Niin
kuin tässä on jo käynyt ilmi, (Raahen
museon Facebook 18.3.2020 lähtien, päi
vitykset ovat kaikkien luettavissa) kaappi
ei suinkaan ole Rosan keräilyn tulosta,
vaan puolisonsa konsuli Fredrik Oskar
Soveliuksen. Eli kaapin takana onkin
Eija Turunen. Kuva: Riitta Harala

Saatteeksi
Koronaviruksen suljettua museomme uk
set 13.3.2020, päätimme, että nyt on oi
vallinen tilaisuus esitellä Raahen museon
kokoelmissa olevaa nk. Rosa Soveliuk
sen kuriositeettikaappia. Museosihteeri
Anna Latomaa, joka pääosin vastaa
museon viestinnästä ja on oivallinen teks
tintuottaja ja valokuvaaja, alkoi julkaista
museon Facebookissa Rosan kaapin kät
köistä –”jatkokertomusta” maaliskuun
puolivälin jälkeen. Minun mieluiseksi teh
täväkseni lankesi yhdenlaisten henkilöku
vien
kirjoittaminen
kuriositeettikaapin
varsinaisesta alullepanijasta Fredrik Os
kar Soveliuksesta ja kaapin lahjoittajasta
Oskarin puolisosta Rosa Soveliuksesta.
Kirjoitus miehestä kaapin takana eli Os
kar Soveliuksesta julkaistiin Raahen
museon Museuumiblogissa sekä Face
bookissa 21.4.2020. Pappilan röökynä
–teksti julkaistiin parin päivän päästä Ro
san syntymäpäivän alla.

Rosa Soveliuksen kuriositeettikaappi
Raahen museossa. Kuva: Riitta Harala

mies. Toki tässä kuriositeettikaapissa on
myös alkujaan Rosan omistamia esineitä,
mutta esimerkiksi kaapin mineraali ja lin
nunmunakokoelmat ovat tyypillisiä 1800
luvun poikasten kasvatuksellisen harras
tuskeräilyn kohteita.
JOTAILAN JUTUT 2021
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No mikä mies se tämä konsuli Sovelius
oli? Konsuli Sovelius eli virallisemmin
Fredrik Oskar Sovelius on jäänyt hieman
pimentoon eli varjoon moninaisten Sove
liusten kauppiaiden ja laivanvarustajien
joukossa. Osittain tämä huono näkyvyys/
tunnettuus johtuu siitä, että hän menehtyi
sangen nuorena, vain 41vuotiaana sy
dänkohtaukseen, lisäksi hän sairasti
keuhkotautia. Fredrik Oskarista piti tulla
isänsä, kuulun komerssi Fredrik Soveliuk
sen seuraaja Langin kauppahuoneen joh
tajana ja työn jatkajana. Siinä vaiheessa,
kun hän sai Langin kauppahuoneen hoi

Fredrik Oskar Sovelius Kuva: Sukuyhdis
tyksen kokoelmat

dettavakseen 1890luvun alussa, oli kau
punkimme kauppapurjehdus kansain
välisine kauppayhteyksineen jo hyvää
vauhtia loppumassa. Tämähän ei ollut
pelkästään raahelaisten syytä. Saimaan
kanava, isommat purjealukset rautaisine
runkoineen ja mm. höyrylaivat ja rautatiet
näivettivät bisneksiämme.
Fredrik Oskar Sovelius (18.6.1855
2.12.1896) syntyi kauppias, laivanvarus
taja Fredrik Soveliuksen ja vaimonsa Jo
hanna Franzénin perheen kolmantena
lapsena Salahmilla kesäkuussa 1855.
Salahmin ruukki kuului niihin moninaisiin
Zachris Franzénin liiketoimiin, jotka
Franzénin kuoleman jälkeen siirtyivät
Fredrik Soveliukselle. Fredrik Oskar vietti
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oletettavasti kovin tyypillisen varakkaan
porvarisperheen pojan lapsuuden. Toki
suuri murhe lie ollut äiti Johannan eli tut
tavallisemmin Jennyn kuolema jo vuonna
1857 neljännen lapsen synnytyksen jäl
keisiin komplikaatioihin. Noista Jennyn ja
Fredrikin lapsista vain Fredrik Oskar ja
pari vuotta nuorempi Georg elivät aikui
siksi asti, kaksi vanhempaa sisarusta me
nehtyivät aivan pienoisina piltteinä.
Komerssi Fredrik Soveliushan avioitui sit
temmin vuonna 1891 itseään huomatta
vasti nuoremman Ebba Katinka Ljung
grenin kanssa
Fredrik Oskarin kutsumanimenä käytettiin
Oskaria. Veljesten mukaan nimettiin
vuonna 1861 rakennettu parkki Os
kar&Georg. Oskarin koulunkäynnistä tie
detään sen verran, että raahelaisten
opinahjojen jälkeen hän opiskeli Oulun
triviaalikoulussa 186070lukujen taittees
sa. Olettaa sopii, että hän oli vuosia
”työssäoppimassa” isänsä ja setiensä
omistamissa kauppahuoneissa pystyäk
seen ottamaan hoitoonsa monialaisen,
menestyksekkään Langin kauppahuo
neen. Tutustuminen ulkomaisiin kauppa
huoneisiin on varmasti kuulunut hänenkin
opintiehensä, kuten niin monen aikaisem
man kauppiaan uralle mielineen raahe
laispojan. Voisi myös kuvitella, että
Oskarin harteille soviteltiin myös uudista
jan manttelia, olihan kauppamerenkulku
hyvää vauhtia hiipumassa.
Tiedetäänkö Oskarista muuta? No jotain
kyllä. Lybeckerin käsityökoulun pitkäaikai
nen johtajatar Olga Sarkkila kertoo muis
teluksissaan, että hänen veljensä Seth
Sanfrid eli Setti toimi Johan Langin kaup
pahuoneella prokuristina. Setin kovasti
arvostamana ja pitämänä pomona oli
konsuli Oskar Sovelius. Olgan kertoman
mukaan konsuli oli hyvin humoristinen,
hän saattoi laittaa Setin kirjoituspulpetin
laatikkoon omenoita ja appelsiineja (tuo

hon aikaan harvinaisempia herkkuja) ja
sitten myöhemmin aukaista pulpetin kan
nen ja muka ihmetellä ”Mitä peliä Sarkkila
pitää?” Konsuli sieti myös itseensä koh
distunutta leikinlaskua. Koska konsuli oli
kuulemma hyvin aamuuninen, hän oli
pyytänyt, että Setti tulisi herättämään hä
net aamuisin. Eräänä aamuna Setti meni
Oskarin luo ja sanoi ”Konsuli nousisi kuit
taamaan kauppakoulun laskun.” Konsuli
nousi, pukeutui ja kysyi missä lasku on?
Setti vastasi ”Se tulee sitten kun se tuo
daan”. Oskar Sovelius kuului Raahen
Porvari ja kauppakoulun johtokuntaan
18831896, siksi laskuja tuotiin hänelle
kuitattavaksi.
Tuo Oskarin huumorintaju käy ilmi myös
tulevan vaimon isoäidin luonnehdinnassa.
Johanna Malmberg kirjoittaa Vaasassa
asuvalle tyttärelleen näin ”...Olematta nyt
aivan erinomainen, Oskar Sovelius on
hauska, iso, komea, ei turhantärkeä, va
kiintunut ja vakava nuori mies…” Oletan
tuon vakavuuden olevan osoituksena sii
tä, ettei Oskar ollut huithapeli taikka Bac
huksen lähiystävä.
Raahen museon perusti piirilääkäri Carl
Robert Ehrström yksityisenä hankkeena
vuonna 1862. Museon hoito oli oikeas
taan kokonaan Ehrströmin harteilla.
Ikääntynyt piirilääkäri ehdotti vuonna
1879 Raahen kaupungin valtuustolle, että
nuorempi kollegansa tohtori Frans Neo
vius ottaisi museon hoidettavakseen.
Näin päätettiinkin. Ilmeisestikään Neovius
ei tuntenut museotyötä omakseen, sillä
Ehrströmin kuoleman jälkeen vuonna
1881 museon johtoon nimitettiin tehtä
vään itse halunnut konsuli Sovelius. Lie
nevätkö nuorena kerätyt mineraali ja
linnunmunakokoelmat kielineet orasta
vasta museomiehestä Oskarin sisällä?
Oskar Sovelius toimi museon ”intendent
tinä” koko loppuelämänsä ajan. Oskar
Soveliukselle olemme me museolaiset

ison kiitoksen velkaa, sillä ilman hänen
työpanostaan voisi hyvin olla, että Ehr
strömin kokoelmat olisivat painuneet un
holaan pölyttymään jonkun talon vintille ja
vähitellen hävinneet kokonaan.
Oskar Soveliuksen jälkeen Raahen
museon toiminnan organisaattorina ja nk.
museoseuran johtajana toimi hänen vai
monsa Rosa Sovelius.

Kerrassaan aikaansaapa konsulinna
tuo entinen pappilan röökynä Rosa
Johanna Elisabeth Sovelius, os. Borg
Raahen museossa työskentelevän ja sitä
myöten Raahen historiassa möyriskele
vän on lähestulkoon mahdotonta olla tör
määmättä Rosa Soveliuksen nimeen.
Nimen edessä on aina titteli konsulinna.
Konsulinna Rosa Sovelius (26.4.1857
19.2.1928)
on
lahjoittanut
esineitä
museoon (muutakin kun sen museossa
olevan kuriositeettikaapin), toiminut vuo
sikymmeniä museon johtokunnassa ja
vaikuttanut monilla tavoin kaupunkimme
elämään ja oloihin elämänsä aikana. Nyt
onkin hyvä syy nostaa Rosaa vähän pa
remmin framille.
Rosa syntyi Inarin kappalaisen perheen
esikoiseksi. Isä Edvard Wilhelm Borg toi
mi ensin Inarin kappalaisena ja sittemmin
Utsjoen kirkkoherrana. Edvard Wilhelm
Borg oli vanhaa pohjalaista pappissukua,
hän oli syntynyt Pyhäjoella. Rosan äiti
Hilma oli kuulua Malmbergin pappissu
kua. Hilman edesmennyt isä Herman
Malmberg toimi Temmeksen kappalaise
na ja nuori Edvard Borg Limingassa kirk
koherranapulaisena. Siellä jossain lake
uksilla
nuoret
toisiinsa
tutustuivat.
Avioituessaan Hilma oli 16,5 vuotta ja Ed
vard 25vuotias. Nuoripari lähti kohta
häitten jälkeen kohti pohjoista. (Esittelim
me Edvard Borgin laatiman Inarinsaame
laisen aapiskirjan Raahen museon
Facebookissa 6.2.2020 saamelaisten
JOTAILAN JUTUT 2021
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Rosa Johanna Elisabeth Sovelius, os.
Borg Kuva: Sukuyhdistyksen kokoelmat

kansallispäivänä). Papillisen toimensa
ohella Edvard Borg toimi InarinUtsjoen
virallisena rokonpanijana eli ymppääjänä
eli rokottajana.
Borgin pappisperhe muutti Raaheen kym
menen vuoden päästä ja Edvard nimitet
tiin
RaahenSaloisten
kirkkoherraksi.
Kasvava perhe asettui asumaan Salois
ten pappilaan. (Perheen elämästä Salois
ten pappilassa saa oivallisen kuvan Martti
Levónin kirjasta Pappeja ja talonpoikia¹)).
Rosa aloitti opintiensä Raahessa pastori
Toppeliuksen tyttärien Marian ja Lydian
valmistavassa koulussa. Hän siirtyi sitten
sivistyneen tant Gustava Ekströmin mam
sellikouluun, jota mainittiin uudenaikaisek
si ja vaativaksi opinahjoksi. Tant Ekströmin
koulussa Rosa oppi ilmeisen sujuvan
ranskan kielen, sillä viisitoistavuotisena
lähti hän syventämään opintojaan Sveitsin
Aubonnen sisäoppilaitokseen.
Amor yhdisti Sveitsistä kotiutuneen, kan
sainvälisen silauksen sivistykseensä ja
käytökseensä saaneen Rosan ja nuoren
Fredrik Oskar Soveliuksen. Nuorten on
nea ja häiden suunnittelua varjosti Rosan
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äidin Hilma Borgin menehtyminen 37
vuotiaana yhdennentoista lapsen synny
tykseen huhtikuussa 1877. Sulhanen esi
teltiin
Rosan
sukulaisille
Hilman
hautajaisissa. Hilman sisko Carolla, joka
oli asunut Saloisten pappilassa jo vuosi
kausia ja josta tuli sitten Edvard Borgin
toinen vaimo, kertoo Oskarista. ”Hän vai
kutti vaatimattomalta ja miellyttävältä
nuorukaiselta.” Carolla harmittelee Vaa
sassa asuvalle siskolleen sitä, että Hil
man kuoleman aiheuttama suru ja
kaipaus varjostivat nuoren parin onnea.
Carollan ja Hilman äiti Johanna Malm
berg, joka myös asui Saloisten pappilas
sa, kirjoitti Vaasassa asuvalle tyttärelleen:
”Toivotaan, että Rosa tulee onnelliseksi,
ihastuneita he ovat toisiinsa. Tuleva ap
piukko ja kauppaneuvoksetar suhtautuvat
Rosaan mitä suurimmalla ystävyydellä.”
Morsiamen kapioita ja muuta häihin tar
vittavaa alettiin valmistaa kovalla kiireellä.
Carolla raportoi häitä edeltävinä kuu
kausina siskolleen Vaasaan. ”Oskar tulee
joka toinen päivä pappilaan Rosaa ter
vehtimään. Huonon kelin aikana hän tu
lee ratsastaen. Rosa on niin kehittynyt
matkoillaan, mutta ei ole ollenkaan ylpeä,
vaan vaatimaton ja miellyttävä. He näyt
tävät viihtyvän niin hyvin yhdessä, istuvat
meidän kanssa sisällä ja käyvät kahdes
taan kävelemässä”.
Koskapa Rosan äidin Hilman poismenon
jälkeinen suruaika oli menossa, ei Rosan
ja Oskarin häitä voinut viettää morsiamen
kotona pappilassa. Hääjuhlaa vietettiin
heinäkuun lopussa vuonna 1877 Raahen
raatihuoneella. Häihin kutsuttiin kaikkiaan
400 henkeä, sillä kutsuja lähetettiin myös
komerssin ulkomaisille liikekumppaneille.
Rosan ja Oskarin perheeseen syntyi kaik
kiaan viisi poikaa. Keskimmäinen pojista
menehtyi kurkkumätään kymmenvuotiaa
na. Niin kuin edellä kerroin, menetti Rosa
aviomiehensä nelikymppisenä. Rosa, tuo

toimen tytti, hoiti Langin kauppahuoneen
moninaisia toimintoja ja bisneksiä taidolla
ja menestyksellä viitisen vuotta, kunnes
esikoinen Bertil täysiikäistyessään otti lii
keyrityksen hoitoonsa. Rosa oli myös yh
teiskunnallisesti
aktiivinen,
erityisesti

Rosa Sovelius. Kuva Raahen museossa ole
vasta taulusta Eija Turunen.

vuosisadan vaihteen jälkeen. Jotain Rosa
Soveliuksen asemasta raahelaisten kes
kuudessa kertoo se, että häntä kutsuttiin
yleisesti usein vain konsulinnaksi, kas
kun miestään tituleerattiin konsuliksi.
Rosa ja Oskar olivat aktiivisina toimijoina
Pehr Brahen patsaan hankkimisessa.
Valtionarkiston Oulun toimipisteessä eli
entisessä Oulun Maakuntaarkistossa on
laaja Sovion arkisto, joka pitää sisällään
myös Rosan jälkeenjääneitä papereita.
Sieltä löytyy mm. näytelmien käsikirjoituk
sia, esimerkiksi C. Rosendahlin näytelmä
”Sigrid Wasas ring” ja alkujaan ranskalai
nen komedia ”Jovial, Stadstjenare och
Poet”. Melkein tekee mieli mututieteillä,
että noita näytelmiä on harjoiteltu ja esi
tetty varainkeruutarkoituksessa. Raahes
sahan tiedetään järjestetyn sen seittemät
soireet, baalit ja maskeraadit patsaan ra
hoittamiseksi. Tuo Sigrid Wasas Ring
–näytelmä on kirjoitettu käsin vihkoon,
jonka kannessa lukee R. Sovelius 1884.

Konsulinna oli mukana ainakin seuraavis
sa konklaaveissa. Lähes aina johtokun
nassa ja hyvin usein puheenjohtajana:
Raahen Rouvasväenyhdistys, Lastenko
din johtokunta, Raahen Rukoushuoneyh
distys, Raahen Eläinsuojelusyhdistys, De
Gamlas Hem–vanhainkodin johtokunta,
Raahen Kotiseutuyhdistys, Lybeckerin
käsityökoulun johtokunta, Raahen kirkon
alttaritaulutoimikunta, Suomalaisuuden lii
ton Raahen yhdistys ja meijän museolais
ten kannalta erityisen tärkiä Raahen
museon johtokunta. Tuo Suomalaisuuden
liitto on kokoomuksen esiäiti ja Rosahan
valittiin ensimmäisenä naisena Raahen
kaupunginvaltuustoon! Raahen Seudun
60vuotissyntymäpäiväkirjoituksessa sa
nottiin, että konsulinna otti verrattomalla
innolla osaa tai oli alkuunpanijana kaikis
sa paikkakuntamme uskonnollista ja kan
sallista valistamista, kulttuurin edistä
mistä ja hyväntekeväisyyttä harjoittavissa
yrityksissä.
Rosa Sovelius toimi Raahen museon hy
väksi ensin Raahen museoyhdistyksessä,
sitten olojen jollainlailla vakiinnuttua Raa
hen museon johtokunnassa, jonka puheen
johtajana hän toimi vuosina 19091928.
Museon johtokunnan pöytäkirjamerkintä
maaliskuulta 1928 on varsin paljonpuhuva:
”§ 1 Tohtori K. Levónin kutsumana ko
koontui johtokunta ensimmäisen kerran
konsulinna Rosa Soveliuksen kuoleman
jälkeen. Syvä oli johtokunnan kaipuu ja
velvoittavalta tuntui tulevaisuus, kun
museon uudelleen järjestäjä, sen taitava
ja kunnioitettu monivuotinen puheenjoh
taja, johon kaikki olivat tottuneet luotta
maan, nyt oli poissa.” Kunnioittaakseen
Rosa Soveliuksen suurta työtä Raahen
museon johtokunta teetätti hänestä muo
tokuvan taiteilija Lindeblomilla. Lokakuus
sa 1929 paikallislehti uutisoi ”muotokuva
tulee kohdakkoin asetettavaksi museon
seinälle”. Rosa Soveliuksen muiston säi
JOTAILAN JUTUT 2021
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lyttämiseksi suunniteltiin muistorahaston
perustamista. Lehdistä löytyy kutsu pe
rustavaan kokoukseen ja pari muuta mai
nintaa, mutta harmillisesti mitään muita
tietoja en etsinnöistä huolimatta tähän
hätään onnistunut löytämään.
Jenny Paulaharju julkaisi Kotiliedessä ke
säkuussa 1928 ²) kauniin muistokirjoituk
sen Rosa Soveliuksesta. Jotenkin tuntuu,
että siinä Rosan luonteenpiirteet tulevat
parhaiten kuvatuksi.
” … Hiljaista on täällä ja yhtä hiljaista on viereisessä ”förmaakissakin”, jossa emäntä ennen otti vastaan lukemattomat luokseen
pyrkijät ja tervehdyksillä kävijät. Sydämellisellä tavallaan hän siellä istutti vieraansa
mukavaan sohvan nurkkaukseen, istahti itse
vierelle nojatuoliin ja aloitti jutustelun niin
hienosti ja älykkäästi tulijan mielialaa tunnustellen, että vähäpätöisimmältäkin kulkijalta katosi heti arkailu, jota oli tuntenut
seisoessaan ulkoportailla jykevälukkoisen
valkoisen oven takana ja nykiessään vanhaa eteisen tiukua ilmoittamaan tulonsa. Ja
näitä tulijoita ja menijöitä on ollut joukoittain.
Tulipa kuka tahansa taiteilija tai tiedemies,
puhuja tai keräilijä tai kuka vain, oikealla, hyvällä asialla liikkuja vieraalta paikkakunnalta
Raaheen niin ensiksi hän teki vierailunsa
”konsulinnan” luokse saadakseen päteviä
neuvoja ja ohjeita työlleen…
…Mutta kaikkein rakkaimmat talossa kävijät olivat äidin kolme poikaa vaimoineen ja
lastenlapset, isoäidin kultasilmät. He tapasivat hänet ison kodikkaan arkihuoneensa
ikkunakulmauksesta käsityötä tehden tai
lueskellen. Äidinrakkauden suurella ymmärtämyksellä hän aina suhtautui isoihin
lapsiinsa ja pienimpien kanssa hän osasi
panna toimeen iloiset leikit…
…Mutta harvoin hän ehti olla yksin, sillä
keittiön portaiden kauttakin kulkivat monet
vieraat. Tuli suvun vanhoja palvelijoita, me-
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rimiesten leskiä, luudan ja vispilän kauppiaita, puutarhan puhdistajia, kadun
lakaisijoita sekä köyhiä anelijoita. Jokaisella oli asiaa ”itselleen konsulinnalle” ja jokainen sai sitä mitä toivoikin: ystävällisen
sanan, kuuman kahvikupin ja aineellista
apua, mitä kulloinkin sattui tarvitsemaan…
…Rosa Johanna Elisabeth Sovelius, joka
oli saanut näin ihmeellisen lahjan levittää
valoa ja vieläpä lämpöä ympärilleen, olikin
jo kehdosta asti oikea ”päivän lapsi”.

Konsulinna tuli Paulaharjuille tutuksi, sillä
he nauttivat Rosan kauniin kodin vieraan
varaisuudesta
kerätessään
aineistoa
³)
Wanha Raahekirjaa varten. Rosa Sove
lius oli myös yksi kirjaan haastatelluista ja
raportoi Samuli Paulaharjulle kirjan pai
kallisesta vastaanotosta.
Edellä olevan kirjoituksen perusteella me
museolaiset voisimme ottaa Rosan synty
mäpäivän yhdeksi huomioitavaksi päiväk
si vuotuiseen kalenteriimme. Koskaan ei
ole liian paljon syitä juhlistaa ihanaista
museotamme ja sen hyväksi toimineita!

Jälkikirjoitus
En voi olla muistamatta lämmöllä tässä
yhteydessä myös Rosan ja Oskarin pojan
poikaa Eero SoveliusSoviota, joka sai ve
renperintönä isovanhempiensa suuren
rakkauden kaupunkimme ja sukunsa his
toriaan ja toimi monin tavoin myös
museomme hyväksi. Eerokin suhtautui
kanssaeläjiinsä ja vastaansa tulleisiin ih
misiin samanlaisella suurella sydämellä ja
viisaudella kuin Rosa aikoinaan.
Lähteet:
1) Levon, Mar : Pappeja ja talonpoikia: Historiallisia ker‐
tomuksia Pohjois‐Pohjanmaalta Saloisten pitäjästä
2) Paulaharju, Jenny: Rosa Soveliuksen muistokirjoitus,
Ko liesi‐leh kesäkuu 1928
3) Paulaharju, Samuli: Wanha Raahe
4) Raahen museon facebook‐sivut

Suvun huvi ja kilpapurjehduksesta Raahessa 1800
luvun lopulla ja 1900luvun alussa
Seppo Sovio (T323)

Kuva: Seppo Sovio

Huvipurjehdusta 1800luvulla
Euroopassa varakkaat kaupunkilaiset al
koivat harrastaa huvipurjehdusta 1800lu
vulla. Suomeenkin tämä harrastus levisi
vuosisadan loppupuolella, jolloin alettiin
perustamaan pursiseuroja ja järjestä
mään kilpapurjehduksia. Raahen purjeh
dusyhdistys perustettiin vuonna 1890.
Mutta jo ennen sitä oli paikkakunnalla hu
vipurjehdustoimintaa, kun varakkaammal
la väellä oli huvipursia. Kun Venäjän
keisari Aleksanteri ensimmäinen vieraili
Raahessa kesällä 1819, määräsi maist
raatti Fredrik Soveliuksen (T93) ja
Zachris Franzenin purjeveneet kunnostet
taviksi keisarin Siikajoen matkaa varten.
Näiden pursien saattelemana keisari jat
koi Suomen kiertomatkaansa Raahesta
Siikajoelle.

yhtään kunnollista valokuvaa. Kutterive
neet, joita myös Soviot omistivat, olivat il
meisesti alle 10metrisiä, yksimastoisia,
isolla kahvelipurjeella tai ns. bermudapur
jeella ja yhdellä keulapurjeella varustettu
ja paatteja, jotka olivat katettuja. Kahveli
purje on nelikulmainen, yläreunasta

Kutteriveneet, sluupit, sentterit ja
pauhaveneet

Kutteri ja pauhavene Ruottalossa. Kuva:
Raahen museon kokoelmat.

1880luvulla Raahessa tunnettiin jo kilpa
purjehtijoina kutteriveneet. Raahelaiset
purjehtijat osallistuivat niillä Oulun Pur
jehdusseuran (perustettu v.1881) järjestä
miin kilpailuihin. Näistä kaikkein vanhim
mista kutteriveneistä ei ole säilynyt

”kahveliin” ja alareunasta puomiin kiinni
tetty purje. Maston yläosa oli taaksepäin
käyrä. Kuttereissa saattoi alun perin olla
useampiakin keulapurjeita. Tällaisilla kut
teriveneillä suvun purjehtijat saavuttivat
1900luvun alkupuolella mainetta Raa
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hessa ja Oulussa järjestetyissä purjeh
duskilpailuissa.
Toinen yleisesti käytetty veneluokka oli
sluupit, jotka olivat yksi tai kaksimastoi
sia, kutteria pienempiä avoveneitä. Sent
terit olivat myös kutteria pienempiä,
nostoköliveneitä. Nostoköli oli hyvä rat
kaisu Perämeren matalissa ja karikkoisis
sa vesissä. Niilläkin suvun purjehtijat
kilpailivat 1900luvun alkupuolella.
Pauhapaatit olivat kalastajien käyttämiä,
isoja, yksi tai kaksimastoisia, hytittömiä
puuveneitä. Niillä purjehdittiin tai soudet
tiin kalastamaan kauimmaisille ulkokareil
le, eli pauhoille saakka. Näitä pauha
veneitä oli Raahessa jo 1890luvulla
lähes kolmekymmentä. Raahen vesillä
purjehti kaupunkilaisten lisäksi myös lähi
seutujen kalastajia. Mm. Lumijoen kalas
tajat purjehtivat venekunnittain Taskun
saareen ja asuivat siellä koko kesän. Ka
lastusveneille, joihin alettiin 1910luvulla
laittamaan moottoreita, järjestettiin pur
jehduskilpailujen yhteydessä myös omia
kilpailuja.

Huvipurjehdusta kesänviettopaikois
sa
1800luvun puolivälin jälkeen alkoivat lai
vanvarustajat ja muut porvarit rakenta
maan huviloita, ns. kesämajoja kau
pungin ulkopuolelle, meren rannalle ja
lähisaariin. Monet perheet viettivät kesä
majoissa koko kesän. Niihin paettiin kau
pungin arkea ja ehkä myös epidemioita,
mm. keuhkotautia. Mantereella sijaitseviin
huviloihin kuljettiin hevoskärryillä tai ve
nekyydillä. Huviloista tehtiin luonnollisesti
myös veneretkiä merelle ja saariin.
SovioSoveliuksilla oli näitä kesämajoja
etenkin Lapaluodossa, mm. Fredrik Sove
liuksen (T216) vuonna 1883 rakennutta
ma Jotaila Virpiperällä ja Bertil Soviolle
(T218) kuulunut Bellevue Maivaperällä.
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Fredrik Soveliuksella oli Lapaluodossa
toinenkin huvila, Tomtebo, jonka nimi
muutettiin myöhemmin Tonttulaksi. Myös
Henrik Sovelius (T215) rakennutti Rosen
lundnimisen huvilan. Georg Soveliuksel
la (T341) oli huvila Preiskarissa.
Pitkänkarin tien päähän rakennettiin jo
1860luvun puolivälissä huvipaikaksi Ilo
linna. Yhtenä rakennuttajana toimi Matts
August Sovelius (T94). Ilolinnassa kau
pungin silmäätekevät pitivät juhlia ja teki
vät veneretkiä merelle ja saariin.
Jotailan huvila oli Soveliusten omistuk
sessa vuoteen 1906 saakka. Silloin se
myytiin Raahen Puutavara Oy:lle. Seu
raava omistaja oli Raahen laivaus Oy,
jonka suurin osakas oli Jarl Sovio (T311)
Vuonna 1931 Raahen Purjehdusseura
osti tuon kuusikulmaisen tornihuvilan, jos
ta tuli PohjoisSuomen komein pursimaja.
Jotailan tornin ylimmästä kerroksesta nä
kyi Roskan selälle, josta purjehdusten kil
pareitit kulkivat. Jotailan rantatonttiin
kuului kiskorakenteinen venevaja ja laituri
ja siinä oli syvä ranta.
Soveliusten huviloista ja huvilaelämästä
lisää Riitta Haralan artikkelissa ss.1722.

Lukkarilan veljesten kutteri Vihuri ja E.
Ståhlen kutteri Anja purjehduskilpailuissa.
Kuva: Pia SovioPyhälän kokoelmat.

Raahen purjehdusseura
Vuonna 1890 perustetun Raahen purjeh
dusyhdistyksen historiasta ja purjehdus

kilpailujen tuloksista on vain niukasti tie
toa ennen vuotta 1932, jolloin salama
poltti Freyvid Nylanderin (T419) talon
Rantakadulla ja tuhosi Raahen purjeh
dusseuran koko kirjanpidon ja arkiston.
Sitä aikaisemmat tiedot perustuvat sen
vuoksi lähinnä sanomalehtien (Raahen
Lehti, Raahen Sanomat ja Raahe) selos
tuksiin ja kilpailukutsuihin sekä Onni No
rion muistiinpanoihin.
Vuonna 1910 Raahen purjehdusyhdistyk
sen kommodoriksi valittiin tehtailija Tor
Sovio (T288), samoin kahtena seuraava
na vuonna. Koska seuraan oli liittynyt
joukko uusia suomenkielisiä jäseniä, pää
tettiin painattaa säännöt myös suomeksi
ja käyttää pöytäkirjan kielenä sekä ruotsin
että suomen kieltä. Vuonna 1913 seuran
varakommodoriksi valittiin Tor Sovion veli,
konttoristi Jarl Sovio (T311). Palkintolau
takuntaan valittiin konsuli Bertil Sovio
(T218). Tor Sovio toimi kommodorina
myös vuosina 1924 ja 1925.

PeräPohjolan kiertomalja
Purjehduskilpailuissa oli alusta asti varak
kaiden kaupunkilaisten lahjoittamia, ko
meita kiertopalkintoja, sarvia ja maljoja.
Raahen purjehdusyhdistys ja Oulun Pur
jehdusseura hankkivat vuoden 1905 paik
keilla PeräPohjolan kiertomaljan eli
Palkintosarven purjehduskilpailujen kier
topalkinnoksi. Järjestyksessään toinen
kilpailu kiertomaljasta pidettiin Raahessa
heinäkuussa vuonna 1907. Palkintotuo
maristo, joka koostui aluksettomista kau
punkilaisista, kokoontui laivassa Roskan
redillä.
Palkintotuomaristoon
kuului
muiden muassa herra Sowio. Kilpailun
voitti alkuvuosien paras vene, herra
Grönroosin kutteri Storbjörn. Viidenneksi
sijoittui Sowion Weljekset, jonka omisti
Tor Sovelius, myöhemmin Sovio. Grön
roos, joka Storbjörnillä voitti palkintosar
ven omakseen kolmella voitolla, kohtasi
ainakin kerran voittajansa paikallisessa

purjehduskilpailussa. Heinäkuussa 1907
melko tyynessä kelissä Tor Soveliuksen
kutteri ”Weljekset” voitti kilpailun.

Jarl Sovion kutteri Aino
Jarl Sovion kesällä 1914 Helsingistä os
tama ja sieltä Raaheen purjehtima kutteri
Aino oli suuri, komeaksi mainittu, mahon
kinen alus, jossa oli tilava kajuutta ja suu
ri rautaköli, minkä keskusta oli lyijyä.
Raahen Sanomien mukaan Jarl Sovion
miehistöön veneen hakumatkalla kuului
mm. merikapteeni Johan Himanka, sama
mies, joka haaksirikkoutui vuonna 1902
kuuluisalla raumalaisella purjelaiva Altail
la Madagaskarin saarelle ja jota saaren
asukkaat pyysivät jäämään heille keisa
riksi.
Suotuisan tuulen vallitessa arvelivat raa
helaiset purjehtijat matkan Helsingistä
Raaheen kestävän 5 päivää. Tarina ei
kerro, selvisivätkö purjehtijat matkasta
niin nopeasti. Ainakin heidän olisi pitänyt
purjehtia yötä päivää. Kesällä 2017 kun
purjehdimme vaimoni kanssa Pyhäran

Jarl Sovio ja Pohjolan malja. Kuva: Raahen
museon kokoelmat.

nasta Rauman eteläpuolelta sukukokouk
seen Raaheen, vei matka meiltä
kymmenen päivää. Tosin tahtimme oli
leppoisa emmekä purjehtineet öisin.
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13

Vuonna 1915 Jarl Sovio möi kutterinsa
Raaheen muuttaneelle merikapteeni ja
tehtailija Antti Wihurille. Lieneekö totta,
mutta kerrotaan, että Jarl olisi vaihtanut
sen Antti Wihurin parhaaseen hevoseen.
Tarinassa saattaa olla hyvinkin perää, sil
lä Jarl Sovio toimi jonkin aikaa Johan
Langin
tukkuliikkeessä
kirjanpitäjänä,
mutta harjoitti samanaikaisesti omia liike
toimia ostaen ja myyden puutavaraa, kar
jaa ja hevosia, jotka eivät kuuluneet
liikkeen artikkeleihin.

Purjehduskilpailu 1920luvulla. Kuvan valko
laitainen vene on Saariahon kutteri Louna.
Kuva: Raahen museon kokoelmat.

Purjehdustoiminta vilkastuu 1920lu
vulla

Kilpaveneitä Isossa Kraaselissa. Kuva: Raa
hen museon kokoelmat.

Pohjolan Malja eli Pohjolan Sarvi
Raahen Purjehdusyhdistys ja Oulun Pur
jehdusseura lahjoittivat purjehduskilpailui
hin vuonna 1912 uuden kiertopalkinnon,
nimeltään Pohjolan Malja, jota myös
Pohjolan Sarveksi kutsuttiin. Malja oli
valtavasta puhvelinsarvesta tehty haarik
ka. Ensimmäinen kilpailu tästä kiertopal
kinnosta purjehdittiin ilmeisesti kesällä
1912. Vuonna 1914 Jarl Sovio voitti kil
pailun kolmannen kerran Ainoveneel
lään ja sai Pohjolan Maljan omakseen.
Perimätiedon mukaan kotimatkalla Toppi
lan salmessa Oulussa voittoa juhlittaessa
sarven kansi putosi mereen ja painui poh
jaan. Muistan ihastelleeni tuota komeaa
sarvea, jota pidettiin mummoni Kerttu So
vion (T311) olohuoneen kaapin päällä.
Sarvi on edelleen nähtävillä Raahen
museossa.
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Maailmansodan vuoksi Raahen purjeh
dusseura vietti hiljaiseloa vuosina 1916
1919. Sodan jälkeen 1920 luvulla kilpai
lutoiminta vilkastui. Kesällä 1922 järjes
tettiin IsoKraaselissa kilpailu, josta
muodostui oikea kansanjuhla. Raahelais
ten lisäksi kilpailua seurasi väkeä Saloi
sista ja Pattijoelta, kaikkiaan n. 80
henkeä. Kilpailuun osallistui 24 venettä,
kuttereita, sluuppeja, nostoköliveneitä eli
senttereitä ja kalastajaveneitä. Tuolloin
päätettiin, että vastaisuudessa naisetkin
pääsevät kilpailemaan purjehtimisessa.
Joku nainen oli jopa lahjoittanut 50 mark
kaa naisten pokaalia varten. Tuliko naisia
sitten mukaan? Ainakaan Raahen Purjeh
dusseuran järjestämien kilpailujen säily
neissä tuloksissa ei naisia mainita.
Perimätiedon mukaan ainakin jotkut su
vun naisista opettelivat purjehtimaan.
Bertil Sovio teki kesäpaikastaan Maiva
perän Bellevuesta Seahoundnimisellä
purjeveneellään reissuja merelle ja hänel
lä oli usein mukanaan pari lasta suuresta
lapsijoukostaan. Tällaisilla matkoilla lie
nee oppinut purjehtimaan myös tytär Aino
Sovio (T241), joka opetti Amerikan man
tereelle muutettuaan itse Albert Einsteinia
purjehtimaan Saranac Lake järvellä New
Yorkin osavaltiossa vuonna 1935. Myö

hemmin Aino kyllä sanoi, että hän ei pitä
nyt purjehtimisesta.

Kolmioveneistä tuli Raahen Purjehdus
seuran pääasiallinen kilpailuluokka lähes
40 vuoden ajaksi. Vuoteen 1930 mennes
sä niitä oli valmistettu 35 kpl. Purjetun
nuksena oli kolmio, triangeli, jonka
mukaan suomenkieliseksi nimeksi vakiin
tui kolmiovene. Veneen suurin pituus sai
olla 600 cm, leveys 170 cm ja purjeen
korkeus 700 cm. Vene sai olla avoin tai
kannellinen ja köli sai olla kiinteä tai nos
toköli. Ilmeisesti Raahen kolmioveneissä
oli kaikissa nostoköli. Paul Sovion veneen
pituus oli 605 cm, mikä aiheutti joskus
protesteja. Veneissä oli kahden hengen
miehistö.

Tor Sovion purjevene Signorita. Pia Sovio
Pyhälän kokoelmat

”Jos ei tuule, niin myrskyää”, sano
taan Raahessa

Signoritan voittokulku
Vuodesta 1923 lähtien johtaja Tor Sovion
uusi, hieno kutteri Signorita niitti mainet
ta Raahen Purjehdusseuran kilpailuissa.
Veneen ohjaajana mainitaan ainakin ker
ran myös Björn Sovio. Kilpailujen tulok
sissa mainitaan myös kaksi sentteriä, eli
nostokölivenettä: Tor Sovion Grogg ja
hänen veljensä Bertil Sovion aikaisemmin
mainittu Seahound, jotka pärjäsivät hyvin
kilpailuissa. Eri omistajien hallussa olleel
la Signoritalla purjehdittiin 1970luvulle
asti, ensin Raahessa, sitten Oulussa, uu
delleen Raahessa ja vielä Kalajoella.

Kolmioveneet
Raaheen ostettiin vuosina 19261927
useita Pohjanlahden pienveneluokan ve
neitä, ns. kolmioveneitä. Näiden arvonta
veneiden rakentaminen katettiin arpa
jaisilla, joiden voittajat saivat ne omak
seen. Raahen Purjehdusseurassa aktii
visesti toiminut Bertil Sovion poika, Paul
Sovio (T234), voitti ensimmäisen arvonta
veneen, Humun, jolla hän purjehti useita
vuosia menestyksekkäästi pitkälle 1930
luvun puolelle. Toisen ja kolmannen arvon
taveneen voitti hammaslääkäri Freyvid
Nylander (T419).

Niin kuin jokainen Raahessa asunut tai
käynyt tietää, niin kaupungin sää on
usein tuulinen, jopa myrskyisä. Ei siis ih
me, että vesillä sattui myös onnettomuuk
sia niin huvi kuin kilpapurjehdukses
sakin.
Bertil Sovion yksitoistalapsisen perheen
poika Olli, Olavi Mikael (T264), joutui ai
nakin kahteen otteeseen veden varaan
ollessaan mukana purjehdusreissulla. Jo
pienenä poikana hän horjahti keväisessä
myrskyssä Seahoundveneen laidan yli,
mutta jäi kellumaan sarkatakkinsa varaan
ja saatiin ongituksi ylös. Vuonna 1927 ol
lessaan 16vuotias, hän oli purjehtimassa
kaverinsa Aarne Mattilan kanssa nosto
köliveneellä kovassa tuulessa. Vene kal
listui Sisä ja UlkoFantin välillä niin
paljon, että täyttyi vedellä ja upposi. Paik
ka oli onneksi niin matala, että maston
huippu jäi vedenpinnan yläpuolelle. Uima
taidoton Aarne tarttui mastoon ja Olli ui
noin 100 metrin matkan UlkoFanttiin ha
kemaan venettä avuksi. Kaupungin ran
nassa onnettomuus kuitenkin huomattiin
ja Aarne käytiin sieltä veneellä pelasta
massa. Samana vuonna Olli karkasi me
rille.
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Signoritan haaksirikko ja Humun up
poaminen
1.8.1931 purjehdittiin yöllä kilpailu Raa
hesta Hailuotoon kovassa tuulessa. Tor
Sovion Signorita ja John Sahlströmin
Ajos ajoivat Santahaminan edessä ole
valle hiekkasärkälle ja jäivät kiinni. Sig
norita saatiin aamulla irti, mutta Ajosta
irrottamaan tarvittiin August Lindberg
Oy:n moottorihinaaja Raahesta.
Raahen Purjehdusseuran syyspurjehduk
sessa samana vuonna oli kova, noin 8
boforin tuuli (1721 m/s). Paul Sovion ja
August Tuohimaan purjehtima kolmiove
ne Humu sai niin paljon vettä sisäänsä,
että alkoi upota. Sovio ehti tarrata kellu
vaan kapokkityynyyn toisella kädellään ja
tarrasi toisella kädellään jo upoksissa
käyneeseen Tuohimaahan. Perässä seu
rannut moottorivene poimi viime tingassa
miehet ylös. Maapauhan saareen matkaa
olisi ollut n. 200 metriä, eikä sinne uimi
nen vaatteet päällä olisi sellaisessa myrs
kyssä onnistunut. Myös Humu saatiin
myöhemmin nostetuksi ylös.

Sowion Ohjaajanmalja
Yksi purjehduskilpailuihin lahjoitettu pal
kinto oli Sowion, ilmeisesti Bertil Sovion
lahjoittama kaunis, korkea kiertopalkinto,
Ohjaajanmalja, jossa on kaiverrettuna
kaloja ja kasveja.
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Ohjaajanmaljan voitti aina se, joka oli
menestynyt parhaiten kyseisen vuoden
purjehduskilpailuissa. Pokaali kiersi vuo
det 19121935 eri voittajille, kunnes sen
sai omakseen Pauli Prami, myöhemmin

Sowion Ohjaajanmalja. Kuva: Raahen
seudun kokoelmat.

Permi, joka voitti sen kolmena vuonna
peräkkäin. Permit lahjoittivat sen takaisin
Raahen Purjehdusseuralle juhlavuonna
2020, jolloin seura täytti 130 vuotta.
Lähteitä
Kappiseelausta 130 vuo a, Raahen Purjehdusseura ry
2020
Felix Onkka: Tarinoita Raahesta ja lähiympäristöstä
Paul ”Paukka” Sovio: Vanhan velimiehen muistelot
Eero Sovelius‐Sovio: Vanhempieni tarina 2006
Eero Sovelius‐Sovio: Sovio‐Sovelius‐suku
Raahen museo: Museumiblogit

Soveliusten
huvilaelämää
Riitta Harala (T279)

Jotailahuvilan kuva Jotailan vieraskirjassa
Kuva: Pia SovioPyhälän kokoelmat

Rousseaulainen takaisin luontoonajattelu levisi KeskiEuroopasta Pohjolaankin 1800lu
vun puolivälin jälkeen. Ajattelun mukaan luonto ja luonnollisuus ovat hyväksi ja sivistys,
kulttuuri ja yhteiskunta ovat rappeuttaneet ihmisen. Erityisesti lasten on hyvä kasvaa
maaseudulla. Raahessakin koettiin muodikkaaksi 1800luvun puolenvälin jälkeen viettää
aikaa luonnon helmassa. Raahen porvaristolla ja sivistyneistöllä oli mm. tapana tehdä
sunnuntaisin huviretkiä eväskorien kanssa kaupunkia ympäröivään luontoon.
1870luvulla rakennettiin vapaaajanasuntoja toisaalta Tukholman saaristoon ja toisaalta
erityisesti Terijoelle, jossa vuosisadan vaihteessa oli tuhansia huviloita. Näiden, mutta
myös aikaisessa vaiheessa Ruotsista Pohjanmaalle tulleiden esimerkkien myötä myös
raahelainen herrasväki ryhtyi hankkimaan itselleen kesäasuntoja, joita kutsuttiin tuolloin
”kesämajoiksi”. Suosituimmaksi kesämajapaikaksi muodostui Lapaluoto ja erityisesti sen
parhaat alueet Virpiniemi, Maivaperän pohjoisranta ja Pirttiniemen pohjoisranta. Huvilae
lämän kultaaikaa elettiin Raahessa vuosina 18501900. Kesän ajaksi muutettiin useim
miten koko perheelämä kesämajalle. Miehet kävivät töissä ja liikeasioissa kaupungissa,
mutta palasivat töiden loputtua kesäkoteihinsa. ¹)

Raahen seutu 1840
luvun kartasta. Kuva:
Wanha Raahe 1965.
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Myös Soveliukset ryhtyivät hankkimaan itselleen kesänviettopaikkoja. Ensimmäisiä olivat
Johan Sovelius, joka toi markkinatuvan Kalajoen markkinapaikalta Pirttiniemeen kesä
majakseen ja Henrik Sovelius (T215), joka rakennutti kauniin Rosenlundnimisen huvi
lan ja sen ympärille komean puiston. ¹)

Rosenlund. Kuva: Raahen museo

Komerssi Fredrik Soveliuksella (T216) oli toisen vaimonsa Ebban kanssa Lapaluodossa
huvila, 1890luvulla rakennettu Tomtebo Someronlahden pohjukassa. Fredrikin kuoltua
vuonna 1897 nuori leski Ebba nai Arthur Lagerlöfin. Lagerlöfien aikana huvilan nimi suo
mennettiin Tonttulaksi ja sen pihapiiriin rakennettiin huvimaja, uimakopit sekä oma talo
palvelusväelle. Kun Arthur Lagerlöfistä tuli paikkakunnan johtava liikemies ja merkittävä
valtiopäivämies, Tonttulassa vieraili Suomen johtavia liikeelämän edustajia ja myös val
tiollista eliittiä. ¹)

Tomtebo, verannalla istuvat Fredrik (fetsi päässään) ja Ebba Sovelius. Kuva: Raahen museo.

Alkuperäinen Tonttula siirrettiin muualle vuonna 1931 ja myytiin kaupungille vuonna
1994. Talo toimi Rintamaveteraanien toimitalona ja kesämajana.
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Fredrik Oscar (T217) ja Rosa Sovelius viettivät kesiään Lapaluodon Virpiperällä vuonna
1883 valmistuneessa Jotailanimisessä huvilassa. Huvila oli aluksi pienehkö, koristeltu
paritupa. Myöhemmin siihen rakennettiin komea kolmikerroksinen kahdeksankulmainen
torni. Tonttiin kuului myös tukeva laituri, huvimaja, uimakoppi sekä venevaja. ²)

Jotailahuvila.
Kuva: Tuula
Moilasen kokoelmat

Fredrik Oscar ja Rosa Sovelius olivat hyvin aktiivisia Raahen yritys, kulttuuri ja seurae
lämässä toimivia henkilöitä, joilla oli myös laaja suku ja ystäväpiiri. Fredrik Oscar ja Rosa
Sovelius olivat tunnettuja vieraanvaraisuudestaan ja organisointikyvystään ja Jotailahu
vila toimi siten kesäisin lukuisien kestien ja juhlien pitopaikkana. Rosa Sovelius mm. ko
kosi vielä miehensä kuoleman jälkeenkin joka juhannus lähisuvun ja tuttavia kokon
polttoon ja valviaisiin.
Jotailan huvilan vieraskirja on tullut perintönä Pia SovioPyhälän omistukseen hänen iso
äidiltään. Se kertoo sekä sukulaisten ja kotimaisten tuttavien että myös ulkomaisten ystä
vien ja tuttavien lukuisista käynneistä vuodesta 1884 lähtien. Ilkka Sovio on kirjoittanut
huvilan vieraista vieraskirjan pohjalta Jotailan juttujen numerossa 14 vuonna 2007. ³) Vie
raskirjan kansilehdellä on omistus ”Ruotsin ja Norjan Raahen varakonsulille ja konsulin
nalle”.
Jotailan vieras
kirjan ensim
mäinen sivu
omistuksineen.
Kuva: Pia Sovio
Pyhälän
kokoelmat

Nanny Lagerborgin,
Fredrik Oscarin serkun
piirros Fredrik Oscar
Soveliuksesta, jota K.B. eli
Carl "Kalle" Borg on
täydentänyt. Kuva: Jotailan
vieraskirja, Pia Sovio
Pyhälän kokoelmat.

Vieraskirja sisältää vieraiden tervehdysten ja nimikirjoitusten lisäksi runsaasti valokuvia,
piirroksia ja runoja pääasiassa ruotsiksi. Rosa Soveliuksen veli Carl ”Kalle” Borg on ru
noillut vieraskirjaan kuusi runoa. Piirroksia ja maalauksia on mm. akvarelleja perheen toi
seksi vanhimmalta pojalta Fredrik Wilhelm Soveliukselta, yksi hänen taidemaalari
morsiameltaan Ellen Uschakoffilta sekä yksi Mauno Forströmiltä.
Jotailahuvila oli Soveliusten käytössä 1900luvun alkuun saakka. Vuonna 1906 se myy
tiin Raahen Puutavara Oy:lle, jolta se päätyi Raahen Laivaus Oy:lle. Vuonna 1929 Raa
hen Pursiseura vuokrasi Jotailan ja osti sen vuonna 1930. ¹)
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Rosa Sovelius siirtyi puolisonsa Fredrik Oscarin kuoleman (v.1896) jälkeen viettämään
kesiään aivan kaupunkiasutuksen laidalla Pohjoistullissa sijainneeseen Fredriksbergni
miseen huvilaan, joka myöhemmin tunnettiin työväentalo Rientolana. Talo oli mahtavan
puiston ja puutarhan ympäröimä herrastalo, jonka kauppias Karl Fredrik Frieman oli ra
kentanut. Talo oli sittemmin tullut komerssi Fredrik Soveliuksen omistukseen. Fredrik hoi
ti kaunista syrjäkotiaan kuin silmäteräänsä. ”Heinäkuussa oli Fredriksbergin isännän
päivä, jolloin melkein koko kaupunki kokoontui iltasella komeaa komerssiansa onnittele
maan ja juhlimaan. Tarjoilut olivat mahtavat ja kaikki olivat tervetulleita ja kaikkia kohdel
tiin hyvinä vieraina. Heinäkuun ilta Fredriksbergissä olikin vanhan Raahen hauskimpia
hetkiä.” 4) Fredriksberg siirtyi Fredrik Soveliuksen kuoleman (v.1897) jälkeen perintönä
hänen pojalleen Georg Soveliukselle (T341).

Fredriksberg.
Kuva: Raahen
museo

Georg Soveliuksella oli 1800luvun loppupuolella huvila myös Pirttiniemessä, josta se
siirrettiin Preiskarin saareen noin vuonna 1900. Huvilan hirret olivat tiettävästi vanhasta
1600luvun kaksikerroksisesta suolamakasiinista. Huvilaan kuului myös runsasmuotoi
nen huvimaja. Huvilalla oli sittemmin 1900luvun alkupuolella useita omistajia. ¹)

Preiskarin
huvila. Kuva:
Raahen museo
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Bertil (T218) ja Ellen Sovio perheineen viettivät kesiään Bellevuenimisessä huvilassa
Maivaperässä. Huvila oli alunperin Reinien huvila, mutta siirtyi sittemmin Sovioiden omis
tukseen Ellen Sovion äidinäidin Helene Reinin kautta.

Bellevuen portailla vasemmalta Bertil Sovio,
Dagmar Sovio, Jussi Sovio, Rosa Sovelius
sylissään Elna (Eija) Sovio, Jarl Sovio, Ellen
Sovio sylissään tyttärensä Aino, Ellen
Uschakoff sylissään Florence (Flori)
Sovelius ja Paul Sovio. Kuva: Tuula
Moilasen kokoelmat

Jussi Sovio (T219) ja Florence Sovelius
(T287) Bellevuehuvilan pihalla. Kuva: Raahen
museo

Tuula Moilanen haastatteli 1990luvun alussa Bertil ja Ellen Sovion tyttäriä, jotka haastat
teluhetkellä olivat 7585vuotiaita. Haastattelussa muisteltiin myös Bellevuehuvilaa. 5)
Keväällä koko perhe muutettiin sänkyvaatteita myöten hevoskärryillä kaupunkikodista
Bellevuehun. Pienemmät lapset olivat hevoskärryillä, isommat kävelivät tuon suhteellisen
lyhyen matkan huvilalle. Lapsilla oli huvilalla erittäin mukavaa. Siellä oli ihanat puistot,
joissa leikkiä ja joiden hiekkakäytäviä tytöt joutuivat siistimään ja perkaamaan varsinkin,
kun oli tulossa vieraita. Vieraita kävi paljon. Kesän kohokohta olivat ”krapukestit”. Rapuja
tuotiin monta laatikollista ja keitettiin ja syötiin. Kun rapukausi oli ohi, keitettiin silpoher
neitä ja syötiin niitä voisulan kanssa.
Kesäksi otettiin pieni porsas, jota syötettiin, juotettiin ja uitettiinkin ja jouluksi sitten tietys
ti teurastettiin. Myös hanhia otettiin kesäksi. Bertil Sovio ja pojista Paul (Paukka) olivat
innokkaita purjehtijoita. Nuorimmat lapset Ina ja Matti otettiin usein mukaan purjevenee
seen, joka ei ollut heille aina niin mieleistä. Veneen nimi oli Seahound, jota lapset kutsui
vat Siihonkiksi. Purjehdittiin aika pitkällekin, Kraaselin yli Lapaluotoon ja Siniluotoon.
Bellevue myytiin 1930luvulla Ruona Oy:lle konttoriksi (myöhemmin Raahe Oy).
Tor Sovio (T288) osti ja kunnosti huvilan Louekarilta. Hän istutti sinne sembramäntyjä
raikastamaan ilmaa ja hankki myös kaksi poroa. Porot kaipasivat pohjoista ja karkasivat.
Porot löytyivät sittemmin uimassa Haukiputaan edustalta. Oheisessa, vielä maalaamatto
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man huvilan kuvassa näkyy etualalla myös poro.

Louekarin huvila,
verannalla vieraita ja
edessä poro. Kuva:
Raahen museo

Tor muutti sittemmin viettämään kesiään perheensä kanssa mantereelle lähemmäs työ
paikkaansa sijaitsevaan, Jotailahuvilan tontilla sijainneeseen Bässilänimiseen raken
nukseen. Hän kunnosti sen kesäasunnokseen sekä laajensi sitä erillisellä
keittiörakennuksella ja savusaunalla.

Vasemmalta
Ingeborg
(Pipsan), Gunvor,
Daddi ja Tor
Sovio Bässilän
pihalla. Kuva: Pia
SovioPyhälän
kokoelmat

Louekarin huvilan osti Tanskan ja Norjan konsuli Lars Lindberg, Fredrik ja Ebba Sove
liuksen tyttärentyttären Marianne Löwenmarkin (T404) aviomies. Huvila on nyt heidän
lastensa perheiden omistuksessa.
Lähteet:
1) Huvilaelämää en s‐Raahessa, Raahen museon museuumiblogi 30.1.2019.
2) Teuvo Virtanen, Yleissuomalainen Lapaluoto, Raahen satamakylän synty ja kehitys 1.
3) Jotailan vieraskirjan kertomaa, Ilkka Sovion ar kkeli Jotailan ju ujen numerossa 14/2007.
4) Samuli Paulaharju, Vanha Raahe, WSOY1965 (Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1925).
5) Paukka ja lapsuus siskojen silmin, Tuula Moilasen isänsä sisarten haasta eluun perustuva moniste, 1993.
6) Jotailan vieraskirja sekä Tor ja Dagmar Sovion albumit. Pia Sovio‐Pyhälän kokoelmat.
7) Pia Sovio‐Pyhälä haasta elee Pipsa‐tä ään, Jotailan jutut numero 9/2001.

22

JOTAILAN JUTUT 2021

Soveliuksia maamme pohjoisimman
suomenruotsalaisen koulun Svenska Privatskolan i
Uleåborgin oppilaina

Svenska Privatskolan i Uleåborgin arkisto

Elämänkouluni

Eva Lindblad (T384)
Svenska Privatskolan i Uleåborg eli ”Pi
ratskolan” (Piraattikoulu), joksi me oppi
laat sitä kutsuimme, on Oulun vanhin
koulu. Merikapteenin tytär Marie Junelius
perusti Ouluun vuonna 1848 yksityisen
ns. BellLancasterkoulun tytöille. 1 syys
kuuta 1859 kaupunki otti vastuun koulus
ta, ja se sai nimen Svenska Fruntimmers
skolan (Ruotsalainen rouvasväenkoulu).
Marie Junelius jatkoi johtajattarena. Koulu
toimi ensimmäiset vuodet Topeliuska
huset (Torikatu 16) nimisessä rakennuk
sessa ja muutti sieltä 1869 osoitteeseen
Kirkkokatu 45. Kiinteistön tuhouduttua
Oulun pommituksissa 1944, koulu muutti
osoitteeseen Sepänkatu 7. Tänä päivänä
koululla on tiloja myös Sepänkatu 9:ssä,
ns. Weckmanin talon kiinteistöt.
V. 1904 koulu avasi ovensa myös pojille
ja muutti nimekseen Realläroverket för
gossar och flickor (Reaalioppikoulu tytöil
le ja pojille). Vuosikymmenten kuluessa
koulun nimi muuttui useaan otteeseen:
1914 Svenska Mellanskolan (Ruotsalai
nen keskikoulu), 1933 siitä tuli Svenska

Mellanskolan med fortsättningsklasser
Ruotsalainen keskikoulu jatkoluokilla ja
1937 Svenska Privatskolan i Uleåborg
Ruotsalainen yksityiskoulu (8luokkainen
oppikoulu).
Peruskoulujärjestelmään
siirryttäessä
1974 Ruotsalaisen yksityiskoulun nimi
muuttui jälleen, kun siihen liitettiin Ruot
salaisen yksityisen kansakoulun luokat ja
siitä tuli ns korvaava peruskoulu. Lukio
säilyi yksityisenä, mutta se saa runsaasti
valtiontukea. Koululla on tänäpäivänä 195
oppilasta, joista 50 lukiolaista.
Voitaisiin sanoa, että Oulun ruotsalaisuus
on keskittynyt samaan koulukortteliin, kos
ka siinä on myös Ruotsalainen lastentar
ha. Lastentarhatoiminta alkoi 25 lapsen
puolipäiväisenä päiväkotina. V. 1997 las
tentarhaa laajennettiin kokopäiväiseksi.
Nykyään lastentarha toimii samassa kort
telissa ns. Snellmanin talossa Kirkkokadun
puolella. Lastentarhassa on n. 60 lasta.
Koulua ja lastentarhaa ylläpitää koulun ta
kuuyhdistys Skolgarantiföreningen r.f.
JOTAILAN JUTUT 2021
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kin seuraavat olleet koulumme oppilaita:

V luokka vuonna 1963 Eva Lindblad istu
massa 1. vasemmalta. Takana seisomassa
Gunvor Sovio 5. oikealta. Kuva: Eva Lindbla
din kokoelmat.

Koululla on ollut monta pätevää ja kannus
tavaa rehtoria ja opettajaa, mutta haluan
erityisesti tuoda esiin filosofian maisteri
Greta Wetterstrandin. Hän toimi rehtorina
vuodet 19491950 ja 19531972. Hän ei ol
lut pelkästään hieno ja persoonallinen his
torian ja psykologian opettaja, vaan myös
hyvä rehtori. Hän loi opettajakuntansa
kanssa turvallisuudentunnetta ja luottamus
ta oppilaiden keskuudessa. Hänen tapa
naan oli sanoa, että lähdemme koulus
samme siitä, että jokainen yrittää parha
ansa ja riittää, että jokainen tekee sen.
Rehtori Gretan luottamus antoi vahvan
tuen meille oppilaille ja erityisesti niille, joilla
oli vaikeuksia koulutyössään. Olen todella
kiitollinen, että rehtori Greta opettajana ins
piroi minussa elämänmittaisen kiinnostuk
sen taiteeseen.
SovioSovelius suvun jäsenistä ovat aina

– Freyvid Nylander, Karin Nylanderin, s. Sovelius
(T426) aviomies Realläroverket för gossar och
flickor (koulun kirjoissa 19041909) (T419)
– Birgit SoveliusMuselius (koulun kirjoissa 1917
1925) (T344)
– Gunnar Sovelius (keskikoulussa 19201926)
(T353)
– Håkan Sovelius (koulun kirjoissa 19211930)
(T348)
– PerErik Sovelius (koulun kirjoissa 19241933)
(T360)
– Ingeborg ”Pipsan” Helenius, s. Sovio (keskikou
lussa 19281932) (T301)
– Gunvor Christianssen, s. Sovio (koulun kirjoissa
19301936) (T310)
– Pia SovioPyhälä, s. Sovio (kansakoulussa
19481952, oppikoulussa 19521960) (T290)
– Brita Ekberg (s. Lindblad), koulun kirjoissa 1954
1960) (T381)
– Eva Lindblad (kansakoulussa 19541958, oppi
koulussa 19581966) (T384)
– Gunvor Sovelius, s. Sovio n. Taivalvaara (kansa
koulussa 19541958. keskikoulussa 19581962)
(T293)
– Ingeborg Sovio, n. Cederbladh (kansakoulussa
19551959, oppikoulussa 19591968)
– Anja NylanderLöflund, Lars Henrik Löflundin
(T434) vaimo (T434) (keskikoulussa 1963
1966)
Lähteet:
Carl‐Eric Silvander: Svenska Privatskolan i Uleåborg 1859‐
1999 samt faktorer som upprä hållit densamma ja
Svenska Privatskolanin ko sivut.

Koulumuistoja Svenska Privatskolanista
Brita Ekberg (T381)

Aloitin kouluni Lohjalla Lojo svenska
folkskolanissa v. 1947. Kävin tätä koulua
neljä vuotta ja jatkoin sitten oppikoulua
Virkby Svenska samskolanissa. Koulu oli
iso verrattuna suomenruotsalaisiin koului
hin yleensä. Kävin sitä kaksi vuotta ja
viihdyin hyvin, koska koulukaverit olivat
mukavia ja opettajat todella hyviä. Mutta
sitten kaikki yhtäkkiä muuttui. Perheem
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me muutti Ouluun v. 1954 ja piti sopeutua
uuteen ympäristöön ja varsinkin uuteen
kouluun. Olin kyllä vähän huolissani, kun
mietin kaikkea uutta.
En kuitenkaan ollut aivan tietämätön
Svenska Privatskolanista. Isoäitini Dordin
(T360) veljen Sigurdin (T343) lapset Bir
git (T344), Håkan (T348), Gunnar (T353)

ja Per Erik (T360) olivat käyneet tätä kou
lua. Muutamia sukulaisiakin asui kaupun
gissa nimittäin Håkanin leski Aili (T343) ja
hänen poikansa Håkan perheineen. Aili
musteri, joksi häntä kutsuimme, piti pape
rikauppaa Kirkkokadulla. Linjaauto Top
pilaan, jossa asuimme, pysähtyi aivan
kaupan edessä, joten saatoimme mennä
sisään tervehtimään, jos bussi oli myö
hässä.
Koulu oli pieni, mutta siihen kuului kansa
koulun neljän luokan lisäksi ylippilastut
kintoon johtava oppikoulu ja sen ilmapiiri
oli iloinen yllätys. Koulun tilat olivat kotoi
sat ja luokat pieniä. Minun kolmas luok
kani oli tosin koulun suurin, ja sellaisena
se pysyi kaikki kouluvuoteni. Virkkalan
kouluun verrattuna luokka oli aika pieni.
Aika pian tunsin oloni kotoisaksi. Hyvin
positiivinen seikka, jonka huomasin aika
pian, oli nimittäin tunne, että koulu van
himmasta nuorimpaan rehtorimme johta
mana oli kuin suuri perhe.
Hauska esimerkki oli kun pikkusiskoni
Eva (T384), joka kävi kansakoulua, sai
parin luokkatoverinsa kanssa minut kiinni
käytävällä ja he pyysivät, että tulisin kan
sakoulun luokkaan yläkertaan pitämään
järjestystä, koska heidän opettajansa oli
ulkona asialla ”ja isommat po
jat olivat tuhmia”. Enhän voi
nut noin vain häipyä, joten
menin suoraan rehtori Wet
terstrandin kansliaan ja pyy
sin lupaa. Sain luvan, ja sen
jälkeen ”leikin usein opetta
jaa” kansakoululaisten kans
sa.

lapsia. Evan ja minun lisäksi autoon
nousivat Christer ja Patrik Donner, Siv
Hedman ja Ulla Jansson. Saavuimme
koululle usein hyvissä ajoin ja saimme
odottaa ovien avaamista. Vahtimestari
laski leikkiä Britasta ja hänen lastentar
hastaan, koska muut olivat minua paljon
nuorempia. Tämä taas todisti yhteenkuu
luvuuden ilmapiiriä.
Koululla oli oppilaskoti, koska oppilaita oli
eri puolelta Suomea, ennenkaikkea Poh
janmaalta. Sitä kutsuttiin ”Elevikseksi” ja
sijaitsi koulun toisessa kerroksessa. Me
joilla oli pitempi koulumatka, saimme syö
dä lounasta siellä, koska emme olisi ehti
neet kotiin ruokatunnilla. Meidän isä oli
Eleviksen johtokunnassa ja siksi tiesim
me, että siellä tapahtui joskus kummalli
sia asioita, ja asiaan kuului, että hän
joutui niitä selvittämään.
Yhteenvetona voin todeta, että vuoteni
”Piraattikoulussa” olivat hyviä. Opettajat
olivat taitavia ja ystävällisiä ja he auttoivat
tarvittaessa jokaista omaksumaan elä
mässä tarvittavia tietoja. Ja useimmiten
tulimme hyvin toimeen koulu ja luokkato
vereidemme kanssa. Koulu oli siis tosihy
vä, ainakin minun mielestä.

Asuimme hieman kapungin
ulkopuolella Toppilassa ja
saimme useimmiten autokyy
tiä kouluun. Matkan varrelta
V luokka vuonna 1956. Istumassa Brita Lindblad toinen
otimme kyytiin muita Toppilan oikealta, Pia Sovio neljäs oikealta.
JOTAILAN JUTUT 2021
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”Hurrikoulun” oppilas
Pia SovioPyhälä (T290)

Ruotsalaisella kansakoululla oli pommi
tusten jälkeen Albertinkadulla kouluhuone
ja kaikki neljä luokkaa mahtuivat siihen.
Koulukavereiksi tuli ns. sotalapsia, koska
olivat unohtaneet suomen kielen ja lisää
saapui oppikouluun. Samalla koulumme
oppilasmäärä kohosi. Oppilaita tuli myös
ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta, jossa kou
luihin oli tungosta, mm. koska ikäluokat
kasvoivat. Myös heidän suomenkielentai
tonsa oli heikko. Harvat heistä osasivat
suomea.
Pappa kuoli helmikuussa 1949. Mamma
oli suomenkielinen ja kotikielenä oli nyt
suomi. Kesälomien ”kielikylvyt ja tapakas
vatus” isoäidin luona jatkuivat. Omat olo
suhteeni auttoivat minua ymmärtämään
sotalapsia. Oppikoulussa Ritva, Anneli ja
Marjatta olivat kavereitani. Heille tuli
Ruotsista Fickjournalen ja Min melodi
lehdet vuositilauksina, joissa oli m.m. is
kelmien sanoja, joita kopioin lauluvihkoo
ni.

Lucia Anneli Soini ja kulkueessa Lucianei
dot Marjatta Soini (vas.) ja Marika Björk (oik.)
Saattueessa sekä pienempiä Lucianeitoja ja
tähtipoikia. Koulumme traditioihin on kuulu
nut Lucianpäivän juhla. Nykyään Lucia
esiintyy myös kaupungintalon portailla.

Valitettavasti Oulussa oli ihmisiä joiden
mielestä ruotsinkieli ei kuulunut kaupun
kiin. Eräänä aamuna koulun oppilaat ja
opettajat odottivat ulkona pihalla, koska
porraskäytävän ulkooveen oli naulattu
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kaksi lankkua poikittain. Tavallista oli, että
aikuisetkin sanoivat: ”puhukaa suomen
kieltä, kun syötte Suomen leipää”  mam
man suomenkieliset sukulaiset eivät
koskaan. Poikkeuksia oli: toisenkäden
kertomuksena kuulin, että Weckmanin ta
lossa asuvan Ouluyhtiön selluloosateh
taan johtajan vieras kysyi nähdessään
ikkunasta naapurin pihalla paljon lapsia:
”mikä koulu tuossa on?”. Isäntänsä vas
tasi ”se on Svenska privatskolan yksityi
nen koulu, joka todennäköisesti joutuu
sulkemaan, koska oppilasmäärä ei oikeu
ta valtionapuun”. Jonkin ajan kuluttua
koulu sai postia Kouluhallitukselta ja ke
hotuksen täyttää oheistetut kaavakkeet
valtionavun hakua varten. V. 1959 koulul
le myönnettiin valtionapua, aluksi kolmek
si vuodeksi. Vuosia myöhemmin, kun olin
yliopiston assistenttina, sain kutsun presi
dentin ns. ”lastenkutsuille”. Kyseessä oli
buffetillallinen ja istuimme pienissä pöy
dissä. Kahvitarjoilun aikana presidentti
kiersi pöydästä toiseen. Kun hän tuli pöy
täämme, hän pyysi tuolin viereeni, katsoi
paikkakorttiani ja kysyi ”onko maisteri
Raahesta?”. Vastasin että isäni suku on
sieltä, mutta itse olen Oulusta, ja kiitin
herra presidenttiä kouluni pelastamisesta.
Hän mietti hetken ja alkoi sitten nauraa.
Mammani mielestä keskikoulu riitti, koska
lukio oli kallis. Eräänä päivänä rehtori kut
sui minut kansliaansa ja kertoi, että saisin
vapaaoppilaspaikan, jos huolehtisin, että
keskiarvoni olisi jatkuvasti hyvä. Olin 15
v. täytettyäni mennyt kesätöihin ja välillä
jouluapulaiseksi. Olin piirtäjänä kaupun
gin asemakaavaosastolla ja halusin arkki
tehdiksi. Kun Oulun yliopistossa alkoi
arkkitehtikoulutus en pyrkinyt, koska ha
lusin pois kaupungista. Lähdin opiskele
maan historiaa Helsingin yliopistoon.
Olen erityisen kiitollinen tietysti Mammal

leni ja hänen siskonsa perheelle, mutta
myös kouluni rehtorille ja opettajille, Esi
merkiksi uskonnonopettajamme, tuomio
rovastinna AnnaGreta Tapaninen, s.
Forss (nykyisen oikeusministerin ja
RKP:n puheenjohtajan täti), oli luokanval

vojani 7 vuotta. Hän oli Pietarsaaresta ja
melkein kuin ”sijaisäiti” ruotsalaiselta Poh
janmaalta tulleille.
”Inkusta” ja minusta tuli ylioppilaita. Gun
vor ”Kunnu” lopetti keskikoulun jälkeen.

Luokkaretki Kööpenhaminaan
Ingeborg Sovio (T296)

Oppikoulumme viidennellä luokalla kerä
simme koko vuoden rahaa keväällä tehtä
vää luokkaretkeä varten. Leivoimme esi
merkiksi pullia opettajiemme perjantai
kahveille. Mikäli muistan oikein, niin myös
mamma leipoi kuuluisia munkkejaan.

Tässä olemme kokoontuneet aloittaaksem
me kauan odottamamme linjaautomatkan
Haaparannan kautta Tukholmaan ja sieltä
kohti Kööpenhaminaa, Bussin oven alla va
semmalla kurkistaa Ingeborg.

Matkalla Kööpenhaminaan yövyimme yh
den yön Ulricehamnissa. Matkanjohtaja
namme meillä oli Dagny Jansson. Apuna
hänellä oli kaksi aikuista eli autonkuljetta
ja ja toisen kuljettajan vaimo. Dagny on
kuvassa eturivissä mustassa pillerihatus
saan. Dagny Jansson oli ihana opettaja
(entinen diakonissa), joka uskalsi luottaa
meihin nuoriin ja matkustaa meidän kans
samme tuonne keskioluen maahan. Ei
hänellä aina helppoa ollut. Ulricehamnis
sa yövyimme lähetyskirkolla ja Dagny ei
ollut kyllä iloinen, kun hän yllätti meidät il
lalla pelaamassa korttia kirkon tiloissa.
Todella syntistä.
Paitsi tämä matka niin kaikki koulun jou
lujuhlat ovat kyllä parhaita muistojani.
Muistan erityisesti kun sain olla Lucianei
don kulkueessa ja kerran enkeli jouluku
vaelmassa. Rehtori Greta Wetterstrand
kysyi, osaisinko olla tirskumatta kun olin
enkeli. Tietysti tirskuin.

Taiteilijoita löytyy koulun oppilaiden joukosta
Pia SovioPyhälä (T290)

Åke Mattas pääsi ylioppilaaksi 1938,
opiskeli Helsingissä Taideteollisessa kes
kusoppilaitoksessa ja Suomen taideaka
temian koulussa, sekä teki opintomatkoja
mm. Ranskaan ja Espanjaan. Åken töitä
oli yhteisnäyttelyssä 1947 ja sen jälkeen
myös näyttelyissä ulkomailla. Åke ja hä

nen vaimonsa, oululainen piirustuksen
opettaja Ulla Ahola palasivat Ouluun. Åke
sai Kellarisaliprojektin, jossa Ulla avusti.
Maalaukset esittävät eri aikakausina Ou
lussa vaikuttaneita ihmisiä sekä seudun
elinkeinoja. Seiniltä löytyvät kirjailija Sara
Wacklin, suomensukuisten kielten tutkija
JOTAILAN JUTUT 2021
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Eräitä heistä olen tunnista
nut
koulun
matrikkelista.
Kun avasin muistokirjan vii
meisen sivun ja näin piirrok
sen Gunvorista, siinä oli
allekirjoitus
KRÅKSTRÖM,
hätkähdin. Tajusin, että ky
seessä on tunnettu arkkitehti
ja kuvataitelija Erik Kråk
ström.
Miksi hätkähdin? Opastin
Åke Mattaksen maalaus Kellarisalin seinällä holvikaaren alla. 1961 amerikkalaista arkki
Kuva: Svenska Privatskolan i Uleåborg.
tehtia Matinkylässä olevalle
Mathias A. Castren, piispa Frans Mikael
Sonckin jugendtalolle, jota tämä halusi
Franzén, puutavarakauppias Karl Pentzin
valokuvata. Kun seisoimme aidan takana,
ja rautakauppias Henrik Wilhelm Snell
omistaja ryntäsi ulos ”mitä te täällä teet
man (katso yllä oleva kuva). Yhdessä kat
tomaalauksessa
laulavat
Tiernapojat
joukossa Åke on ”Tähti”. Toisessa kvar
tettia
esittävässä
soittavat
Henrik
Deutsch, Tornion kaupunginlääkäri, altto
viulu, säveltäjä Eric Tulindberg, sello, An
ders Skjöldebrand, viulu sekä italialainen
tutkimusmatkailija Acerbi klarinetti. Maa
lauksia on entisöity mm. Museoviraston
toimesta. Lukioaikana katselin seiniä tar
kemmin osallistuessani British Councilin
salissa pidettävälle kielikurssille. Britan
partiolaiskokoukset pidettiin kellarisalis
sa.
Lähde: Carl‐Eric Silvander: Källarsalen, Åke Ma as mål‐
ningar vid Svenska privatskolan i Uleåborg 1993

Gunvorin kouluajan Muistokirja
Pär (Priccen) Helenius peri äidiltään In
geborgilta (Pipsan) (T301) tätinsä Gunvor
Sovion Muistokirjan. Sisarukset kävivät
1930luvulla kouluamme. Tähän muisto
kirjaan ystävät ovat piirtäneet ja värittä
neet. Kirjanen on myös esimerkki nuorten
tyttöjen harrastuksesta eri aikoina. 1800
luvulla samanikäiset keräsivät runoja, ja
minun sukupolveni kuvitti 1950luvulla sy
dämenkuvilla iskelmien sanoja lauluvih
koihin. Tähän muistokirjaan taitelijat ovat
merkinneet kuvaansa nimikirjaimensa.
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Erik
Kråkströmin
karrikatyyri
Gunvor
Soviosta. Gunvors Minnesbok, Pär Hele
niuksen kokoelmat.

te... keitä olette?” Esiteltyäni vieraani ja itse
ni omistajalle, taitelija Birger Carlstedtille hän
kutsui meidät sisään ja haki viereisestä ta
losta arkkitehti Kråkströmin. Kun taas esitte
lin vieraani ja itseni myös hänelle, Kråkström
tuijotti minua ja kysyi ”oletteko Gunvor So
vion sukulainen ...olimme koulutovereita”.
Oli ikimuistoinen iltapäivä: saatiin talosta ku
via sisältäkin, isäntä avasi viinipullon ja rou
va Carlstedt, France Ellegaard, tarjoili
voileipiä ja istui lopuksi flyygelin ääreen!!

Onko kihti kiusankappale myös meidän suvussamme?
Pia SovioPyhälä (T290)

Lääkärikirja, jossa vaivat ja taudit selostuk
sineen luetellaan aakkosjärjestyksessä.1) Si
vut GIKT (KIHTI) ovat rikkiluetut. Pia
SovioPyhälän kokoelmat. Kuva: Mikko Py
hälä

Ensimmäinen kirjallinen todiste on löydetty egypti
läisistä papyruskirjoituksista 2600 vuotta ennen
ajanlaskumme alkua. Kihtiä on esiintynyt myös
paljon Pohjanmaan rannikoiden asukkailla eikä
siltä ole meidänkään suku säästynyt. Taudilla on
huono maine ja se on liitetty liialliseen alkoholin
juomiseen, Englannissa portviiniin ja alemman yh
teiskuntaluokan giniin. Makeita viinejä kulki myös
Pohjolaan. Ruotsinkielessä tulehtunutta isovar
vasta kutsutaan ”portviinivarpaaksi” (Portvinstå).
Raahelaistenkin purjelaivojen tuontitavaroina ma
keita viinejä tuli, koska ne kestivät paremmin meri
matkoja kuin tavalliset, eimakeutetut viinit, jotka
muuttuivat etikaksi. Herrasväki Raahessa piti eri
tyisesti madeirasta. Varpaaseen sekin meni. Ruo
kavalioon kuului rasvaiset kalat, kuten lohi, jonka
nahan alla oleva rasva on kihtipirun herkkua, mi
hin kuuluvat myös tummalihaiset pikkukalat kuten
silakat. Kihtilääkäri, professori Antti Arstila2) on kir
jassaan kirjoittanut tästä ihmiskunnan riesasta, jo
ka ei aina ole perinnöllinen, mutta joillakin meistä
kyllä. Ja tuo kihtipiru tykkää muustakin kuin viinas
ta ja herkkuruista. Kyseessä on aineenvaihdunta
sairaus eli metaboolinen syndrooma, jolla ei ole
mitään tekemistä reumatautien kanssa, mutta se
on yleinen sivuvaikutus lihavuudesta, sokeritau
dista, korkeasta kolesterolista ja verenpainetau
deista kärsivillä ihmisillä. Nestettä poistavia lääk

keitä ottavilla kihtikohtaukset ovat yleisiä, koska
keho ei pysty poistamaan nopeasti jakautuvien
solujen ”jäteainetta”, puriineja, joista muodostuva
virtsahappo eli uraattipitoisuus nousee ja aiheuttaa
kihdin etupäässä nivelissä, mutta muissakin ku
doksissa. Virtsahappokiteet voivat saostua jopa
munuaisiin. Uraattikiteet aiheuttavat rajun kivun
varsinkin jalkojen nivelissä, ja kohtaus alkaa taval
lisesti isovarpaasta aamuyöstä. Moni lääkärikään
ei ymmärrä, että uraattikoe on otettava aikaisin
aamulla, koska iltapäivällä niiden määrä on jo
näytteessä pienentynyt.
Kun minä sain ensimmäisen kohtaukseni Perus
sa 20 vuotta sitten, en tiennyt mistä on kyse. Mi
nulla oli tapaaminen, joka oli peruutettava. Kerroin
syyksi: ”en saa kenkää jalkaani kipeän varpaani
takia”. Herra toisessa päässä sanoi: ”rouva hyvä
kirjoittakaa ylös tämän lääkkeen nimi ja lähettäkää
apulaisenne apteekkiin, ja tervetuloa kerhoomme,
50%lla Liman asukkaista on KIHTI!! Mitä olette
syönyt viimepäivinä ”simpukoita, katkarapuja, jäl
kiruokaa ”suspiro Limeño”?. No, siitä se johtuu.
Olen myöhemmin kysellyt sukulaisiltamme, onko
heillä itsellään tai läheisillään kihtiä. Aika moni ker
toi, että tauti on tuttu. Vanhoissa valokuvissa on
herroja ja jopa daameja kepin kanssa. Johtuiko
han tuo kihdistä? Sebastian Tham (T127) kirjoittaa
sisarelleen Emmy Ramsaylle (T78) Bertil Sovion
(T218) kirjeestä, jossa tämä kertoo, että: ”George
Sovelius on ollut vuoteenomana jo vuoden ajan
eikä pysty liikkumaan. Hänellä on nivelreuma,
luultavasti kihti” ("George Sovelius (T341) har varit
sängliggande i ett år och kan ej röra sig. Han lider
av ledgångsreumatism, antagligen gikt.”)3)
ONKO SINULLA KIHTI???
Lähteet:
1) Ars

la, An : Kih kansantau . Näin hoidat kih äsi.
Ruh naiden taudista joka kodin riesaksi, Uusi eto Oy.
2) Berg,

Henrik: Läkarebok, 2. utg. Stockholm 1903.

Ramsay‐suvun kirjekokoelmat, Kansallisarkisto:
Sebas an Thamin kirje Emmy Ramsaylle 22.3.1922.
3)
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Kummituskävelyä Raahen Taiteiden yössä

Teksti ja kuva: Riitta Harala

Syksyn ulkomaanmatkojen peruunnuttua
päätimme mieheni Erkin kanssa aika ex
tempore lähteä katsomaan Raahea. Sattu
malta ko. ajankohdalle (14.8.2020) osui
Raahen Taiteiden yö. Vietimme kyseistä,
suhteellisen viileää päivää Annaliisa ja Olli
Nylanderin ja Pirjo Siitarisen ja Martti So
vion luotsaamina tutustumalla päiväkah
vien merkeissä ensin Rantakadulla,
entisessä Reinilän talossa sijaitsevaan Ka
tariinan Kamariin, jota ylläpitää SovioSo
veliussukuun kuuluva Tiina Tuohimaa
miehensä Jarkon kanssa. Uusi idyllinen
aittakahvila avautui juuri kyseisenä päivä
nä Katariinan Kamarin pihapiirissä. Aitta
kahvilassa söimme kahvien kera hyvät,
itseleivotut leivonnaiset. Tiinalla oli uusia
suunnitelmia seuraavalle kesälle Raahen
edustalla olevaan IsoKraaselin saareen,
jonne on rakentumassa majoitustilaa.
Illansuussa osallistuimme Kummituskäve
lylle, johon oli lähdössä varsin runsaasti
kiinnostuneita. Kahdessa ryhmässä kah
den oppaan johdolla kävelylle lähti arviolta
n. 5060 henkeä. Ideana oli kertoa kau
pungin rakennuksiin, erityisesti kummitte
luun ja muihin kummallisuuksiin liittyviä
tarinoita. Tarinoita kerrottiin eri rakennus
ten edustalla kuusi kappaletta. Kolme
näistä liittyi SovioSoveliussukuun.
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Kävelykierros aloitettiin Myhrbergin puis
tosta. Ensimmäiseksi käveltiin ns. Heikun
talon pihamaalle. Isossa kaksikerroksi
sessa talossa asusti alakerrassa Henrik
”Heikku” Sovelius (T215) vanhanapoika
na ja yläkerrassa hänen taloudenhoita
jansa. Tänä päivänä rakennus on Raahen
kaupungin omistuksessa ja käytössä. Ta
lossa työskennelleet työntekijät ovat ker
toneet taloudenhoitajan kummittelevan
yläkerrassa. Sieltä kuuluu selittämättömiä
kolahduksia ja siellä työskentelevät työn
tekijät ovat kertoneet mm. tauluvarastona
toimineen komeron oven lennähtäneen
kovaäänisesti auki seinää vasten niin, et
tä taulut ovat varastossa kaatuilleet. Kir

Kävelyyn osallistujia Heikun talon pihassa.
Kuva: Riitta Harala

jahyllystä on myös lennähtänyt kirja käsit
tämättömällä tavalla itsestään lattialle.
Seuraavaksi pysähdyttiin Raahen teatte
rin kohdalla. Oppaamme Jaakko Simo
maa kertoi, että kaupungissa vaikutti
hieno rouva ”Fru Ellen”, joka ei osannut
suomea (mitä ilmeisimmin Ellen Sovio
(T218), joka oli kasvanut Saksassa ja
osasi saksan lisäksi puhua hyvin myös
ruotsia, mutta huonosti suomea). ”Fru El
lenin” hienoimpia leninkejä ja muitakin ta
varoita oli lahjoitettu Raahen teatterille
iso matkaarkullinen hänen poismenonsa
jälkeen. Niitä käsitteli ja levitteli matkaar
kusta nuori tarpeistonhoitaja. Kävelles
sään
välillä
pukuvarastossa
hän
kompastui johonkin ja kaatui rähmälleen.
Noustessaan ylös hän ei kuitenkaan löy
tänyt mitään, mihin hän olisi kompastu

olivat rakastuneet toisiinsa, mutta eivät
saaneet lupaa mennä naimisiin, ei Ruot
sin kuninkaalta eikä myöhemmin Venäjän
keisariltakaan. Freitagin talo sijaitsi Myhr
bergin puiston toisella laidalla vastapäätä
Sovion taloa. Serkukset polttivat kynttilää
iltaisin ikkunoissaan ja haikailivat toisiaan
lopun elämäänsä eivätkä menneet kos
kaan naimisiin. Sovion talon ikkunassa
paloi kynttilä nytkin.
Paljon muutakin ohjelmaa Raahen Taitei
den yö tarjosi. Kävimme mm. Kari Juvan
veistospuistossa sekä Raahen museos
sa, jossa tutustuimme Rosa Soveliuksen
kuriositeettikaappiin, josta lähemmin Eija
Turusen jutussa sivulla 5. Illalla seuru
eemme kävi vielä Ruiskuhuoneella kuun
telemassa musiikkia kylmenevässä illas
sa.

Kiertokävelyn opas Jaakko Simomaa ja kä
velyyn osallistujia Sovion talon pihalla. Ku
va: Erkki Harala.

nut. Tämä tapahtui vielä toisenkin kerran.
Syyllinen oli kaikkien mielestä ”Fru Ellen”,
joka ei ollut tyytyväinen siihen tapaan, jol
la hänen vaatteitaan ja tavaroitaan käsi
teltiin.

Erkki Harala, Olli Nylander ja Martti Sovio
Kari Juvan veistospuistossa Raahessa. Ku
va: Annaliisa Nylander.

Kolmas sukuun liittyvä tarina kerrottiin
kierroksen päätteeksi Sovion talon pihas
sa. Tarina on useimmille tuttu tarina Jo
han Soveliuksesta (T64) ja hänen
serkustaan Catharina Freitagista, jotka
JOTAILAN JUTUT 2021
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Sukulaisten elämää koronapandemian
ehdoilla eri maissa

Olemme jo helmimaaliskuusta 2020 lähtien eläneet koronapandemian varjossa ja vähitellen sopeutu
neet moniin siitä seuraaviin rajoituksiin ja hankaluuksiin. Meillä suomalaisilla on muistissamme ke
vään kasvomaskisotkut ja sekoilut sekä televisioidut tiedotustilaisuudet, joissa nuorista, vakava
ilmeisistä naisministereistämme koostuva joukko viikosta toiseen kertoi uusista rajoituksista, joilla
voitaisiin estää taudin leviäminen ja karkaaminen hallinnasta. Lapset opiskelivat ja aikuiset tekivät töi
tään etäyhteyksien avulla ja kaikentyyppiset tilaisuudet ja lomamatkat peruuntuivat. Kesää kohti jo ra
joituksia purettiin ja ihmiset innostuivat viettämään kesää vapaammin kunnes sitten syksyn tullessa
tartunnat alkoivat jälleen levitä.
Nyt syksyllä olemme pandemian toisessa vaiheessa ja uusia rajoituksia on taas tullut ja todennäköi
sesti vielä tulossa. Pandemia on edennyt muuallakin maailmassa samantyyppisesti. Eri mailla on ollut
käytössä erilaisia strategioita. Jotkin maat ovat onnistuneet leviämisen estämisessä paremmin, jotkut
huonommin.
Kysyimme muutamilta sukulaisiltamme maailmalla, miten koronapandemia on vaikuttanut heidän elä
määnsä viime keväänä ja kesänä ja mikä on tilanne syksyllä 2020. Seuraavat raportit ovat lokamar
raskuulta 2020.

Tor ja Veronica Helenius (T304) Sölvesborg, Ruotsi
Koronapandemia on iskenyt Ruotsiin ko
vasti. Viranomaisten valitsema strategia
on johtanut korkeisiin kuolinlukuihin,
etenkin vanhainkodeissa asuvien ihmis
ten keskuudessa. Mitattuna kuolleiden
määrällä per miljoona ihmistä Ruotsi on
kansainvälisesti 15. sijalla 581:llä kuol
leella, huomattavasti korkeammalla kuin
muut Pohjoismaat: Norja 52, Suomi 64 ja
Tanska 117 (per 20201019)
Onneksemme emme ole henkilökohtai
sesti sairastuneet Covid19 flunssaan,
mutta kaikkien rajoitusten ja sulkemisten
seuraukset ovat vaikuttaneet meihin tun
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tuvasti. Kaikki vuoden tilatut kalastusmat
kat ja lomasuunnitelmat jouduimme

Tor ja Veronica pelaavat bridgeä
kolmannen, Suomessa ja neljännen,
Göteborgissa asuvan osallistujan kanssa.

peruuttamaan, samoin vuoden perintei
sen sukukokouksen ja muut suunnitellut
tapaamiset.
Bridgekerhomme,
jossa
olemme erittäin aktiivisia, jouduimme sul
kemaan maaliskuun keskivaiheilla, yhtey
det sukulaisten ja ystävien kanssa
joudumme hoitamaan puhelimitse.

kuitenkin huomioiden
kahden metrin
etäisyyden muihin ihmisiin. Harvat kuiten
kin käyttävät kasvomaskia. Ulkomaan
matkoja ei enää tehdä, sillä raja Ruotsin
ja Tanskan välillä on enimmäkseen ollut
suljettu, joten meidän lähimmälle suurlen
tokentällemme Kastrupiin ei enää pääse.

Huolimatta Ruotsin synkästä statistiikasta
ihmiset Sölvesborgissa jatkavat lähes
normaalia elämäntyyliä, käyvät kaupois
sa, kulkevat kaduilla, pelaavat golfia jne.

Odotamme kärsimättömästi tehokkaan
Koronarokotteen kehittymistä, sellainen
on edellytys normaaliin elämään palaami
seksi.

Lucas Sovio (T283), Hampuri, Saksa (Brittiläinen Kolumbia, Kanada)
Perheemme on tehnyt mielenkiintoisen
matkan maailmanlaajuisen koronapande
mian alettua. Brittiläisessä Kolumbiassa
ja pienessä kotikaupungissamme Golde
nissa ryhdyttiin moniin varautumistoimiin.
Poliisivoimissa, joissa työskentelen, ei
tiedetty mitä tulisi tapahtumaan, kun sai
raalat valmistautuivat ottamaan vastaan
suuret määrät potilaita, joita ei sitten kui
tenkaan tullutkaan. Tyttäremme Lorelein
koulu suljettiin, mikä itse asiassa mahdol
listi meille tärkeän ajanvieton perheen
kanssa. Kaupungissamme todettiin viralli
sesti vain yksi koronavirustartunta.
Toukokuun 28 päivänä 2020 syntyi toinen
lapsemme, Isolde Johanna Sovio. Sairaa
lassa oli tiukat varotoimenpiteet, mutta
sain osallistua synnytykseen. Jos synnytys
olisi käynnistynyt 2 viikkoa aikaisemmin,
en olisi saanut osallistua siihen. Pian Isol
den syntymän jälkeen alkoi vanhempain
vapaani ja onneksi Kanada ei kuulunut
korkean riskin maihin ja Tatjana, Lorelei,
Isolde ja minä pystyimme matkustamaan
Saksaan, kuten olimme suunnitelleet. Tat
jana on syntynyt ja kasvanut Saksassa ja
molemmilla tyttärillämme on Saksan kan
salaisuus. Itse opin saksan kielen vaihto
oppilasvuotenani Freiburgissa ja vieraile
malla Tillmannsin tyttöjen luona.

Meille oli tärkeää antaa Loreleille mahdol
lisuus mennä kouluun Saksassa. Saksa
laiset osoittautuivat olevan paremmin ja
systemaattisemmin varautuneita tilantee
seen kuin kanadalainen yhteiskunta ja
saimme Lorelein saksalaiseen kouluun il
man vaikeuksia.

Isolde, Lucas, Lorelei ja Tatjana Lyypekissä.

Vaikka Hampuri on iso kaupunki, emme
ole muutamaa urheiluaktiviteettia lukuun
ottamatta osallistuneet sosiaaliseen elä
mään. Siksi emme myöskään ole joutu
neet kosketuksiin kenenkään sairastu
neen kanssa. Kaiken kaikkiaan olemme
hyvin kiitollisia siitä, etteivät perheemme
ja rakkaamme ole sairastuneet koronavi
ruksen aiheuttamaan tautiin ja että pan
demia ei ole vaikuttanut työhöni ja toi
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meentuloomme. Kokemus on ollut välillä
stressaava, mutta on itse asiassa lähen
tänyt meitä perheenä ja auttanut meitä
olemaan kiitollisia perusasioista.
Tätä

kirjoitettaessa

(marraskuu

2020)

Saksa on toisessa kansallisessa sulku
tilassa. Toivottavasti pystyn palaamaan
Kanadaan maaliskuussa 2021, kun van
hempainvapaani päättyy. Perheeni palaa
myöhemmin kouluvuoden päätyttyä.
Käännös: Riitta Harala

Teddy Pakkala (T244) Kalifornia, USA
Hei nimeni on Teddy ja olen George Pak
kalan lapsenlapsi. Olen 11vuotias. Asun
Kaliforniassa ja käyn Sierra Canyonni

mistä keskiasteen (middle school) koulua.
COVIDrajoitusten ollessa voimassa Los
Angelesissa keskiasteen koulut ja lukiot
eivät saa olla auki. Käyn koulua virtuaali
sesti käyttäen videokokousohjelmaa, jon
ka avulla pystyn näkemään luokkatoverini
ja keskustelemaan heidän kanssaan.
Koulumme edellyttää, että kameramme ja
mikrofonimme ovat koko ajan auki, jotta
opettajamme voivat olla yhteydessä mei
hin kahdenkesken. Mielestäni virtuaali
koulu on paljon helpompaa kuin taval
linen koulu, koska minulla on siten enem
män
vapaaaikaa,
mutta
haluaisin
kuitenkin mieluummin mennä kouluun
fyysisesti joka päivä, jotta voisin tavata

ystäviäni ja keskustella opettajieni kanssa
kasvokkain.
Koska minulla on tänä kouluvuonna ollut
enemmän vapaaaikaa, osallistuin kilpai
luun paikasta koulun Matematiikkajoukku
eessa. Joukkueemme kilpailee ympäri
maailmaa sijaitsevien koulujen kanssa
haasteissa, joissa ratkaistaan niin monta
tehtävää tietyssä ajassa kuin joukkue
pystyy. Ensimmäinen iso testini on ensi
viikolla! Olen harjoitellut ahkerasti joka
päivä. Koulutyössä olen huomannut, että
meillä on paljon enemmän kotitehtäviä,
koska on vaikeata saada oppituntien ai
kana kovinkaan paljon aikaiseksi.
Vapaaajalla minut pitää kiireisenä jalka
pallojoukkueeni,
tietokoneohjelmoinnin
opiskelu ja tietokonepelien pelaaminen
ystävien kanssa. Olemme voineet viime
kuukausien aikana myös matkustaa hie
man lomaasunnollemme ja olemme teh
neet myös muutamia lyhyitä matkoja
Meksikoon, koska matkustusrajoitukset
täällä eivät ole yhtä tiukkoja kuin muualla
maailmassa. Vaikka COVID on tehnyt
tästä vuodesta hyvin epätavallisen, olen
saanut paljon hyvää kokemusta etäopis
kelusta. Yritämme tehdä parhaamme, jot
ta pääsisimme taas takaisin kouluun
lähiopetukseen.
Toivomme, että pysytte kaikki terveinä!
Käännös: Riitta Harala
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Marina HeleniusBeal (T306) ja Jason Young, East Preston, Englanti
Joskus et näe, mitä sinulla on, ennenkuin
menetät sen, ja joskus tajuat, että se, mi

Marina ja Jason itsetehdyissä maskeissa.

kä todella merkitsee jotain, on pysähtymi
nen ja ympärilleen katsominen; kyllä,
lockdown eli sulkutila merkitsi meille sitä,
että menetimme vapautemme, mutta se
myös antoi meille tilaisuuden arvostaa si
tä, mitä meillä on, mutta pakotti meidät
myös sopeutumaan tähän tilanteeseen.
Me vaihdoimme illat pubissa olueeseen
puutarhassamme, illat elokuvateatterissa
Netflixiin sohvallamme, päivät konttorissa
työskentelyyn kotona. Kyllä, koti muuttui
yhtäkkiä. Kadulla talomme edessä tapu
timme yhdessä lastemme kanssa kä
siämme joka torstaiilta koko Englannin

väestön kanssa NHSlle (National Health
Service) sen sairaanhoitajille ja lääkäreil
le ym.
Olemme uudessa perheessämme pysäh
tyneet ja ryhtyneet arvostamaan sitä, mi
kä todella merkitsee. Tärkeintä meille
viime kuukausina on ollut pysyä terveinä
sekä noudattaa hallinnon julkaisemia
sääntöjä. Koko maailmalla on pelottava
tulevaisuus edessään, mutta meille se on
merkinnyt myös enemmän laatuaikaa
perheen kanssa, joka on liian harvinaista
täynnä teiniikäisiä olevassa talossa. En
simmäisen sulkutilan aikana, joka kesti
maaliskuusta heinäkuuhun, lapset kävivät
kotikoulua. Tämä oli haastavaa vanhem
mille, jotka tekivät kokopäivätyötä etä
työskentelynä kotoa käsin. Parin ensim
mäisen viikon aikana meille oli sallittua
vain tunti päivässä liikuntaan ja ruokaos
toksiin tai haavoittuvassa asemassa ole
vien sukulaisten tapaamiseen. Säännöt
löysentyivät jonkin ajan kuluttua ja nau
timme suluttomasta ajasta elokuusta lo
kakuuhun. Mutta huomenna, 5 marras
kuuta, sulkutila astuu jälleen voimaan.
Onneksi koulut pysyvät auki, mutta me
aikuiset jatkamme työskentelyä kotona, ja
vain ruokakaupat ja apteekit pidetään au
ki.
Käännös: Tor Helenius ja Riitta Harala

Salla SovioHeron (T324) Ballincollig, Irlanti
Ensimmäinen Covid19 tapaus todettiin
Irlannissa 29. helmikuuta 2020, ja 12.
maaliskuuta hallitus sulki kaikki koulut,
yliopistot ja kulttuurilaitokset. 24. maalis
kuuta suljettiin kaikki eivälttämättömät
kaupat ja palvelut. 27. maaliskuuta halli
tus määräsi ihmiset pysymään kotona, ja
kielsi kaikki kontaktit muiden kuin samas
sa asunnossa asuvien kanssa. Puolen

toista kuukauden ajan kaikkien piti pysyä
kahden kilometrin säteellä kotoaan, ja
ulos sai mennä vain ostamaan ruokaa ja
ulkoilemaan kerran päivässä. Lapset pa
lasivat lähiopetukseen vasta syyskuussa.
Kuten niin monen muunkin, meidän per
heemme elämä muuttui kertaheitolla. Kol
me kouluikäistä lastamme, 5, 10 ja
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12vuotiaat, olivat yhtäkkiä kotona koko
ajan. Mieheni vetää pitkäaikaistyöttömien
koulutuskeskusta, joka toimii samalla
kahvilana. Keskus jouduttiin sulkemaan
rajoitusten ajaksi, joten hän oli myös ko
tona. Itse toimin nuorisotyöntekijänä NM
KY:llä, ja meidän piti siirtää kaikki
toimintamme ja kerhomme verkkoon. Tein
siis töitä kotoa. Asuntomme tuntui yhtäk
kiä todella täydeltä! Täällä ‘lockdown’
ajan alkuun sattui Irlannin kansallispäivä,
St.Patrick’s Day, jota yleensä juhlitaan
isoilla kulkueilla. Kaikki tavanomaiset juh
lallisuudet oli tietenkin peruttu, mutta mei
dän kotipaikassamme, Ballincolligissa,
ryhmä vanhempia järjesti ‘autoparaatin’.
Ajoimme pitkässä letkassa kaupungin lä
pi, soitimme irlantilaista musiikkia autora
dioista, ja lapset heiluttivat ikkunoista
mitä tahansa vihreää, mitä kotoa sattui
löytymään. Se oli hyvä esimerkki yhteisö
hengestä ja luovuudesta, jota täällä on
onneksi riittänyt. Keskitytään siihen mitä
voidaan tehdä rajoituksista huolimatta ja
yritetään pitää yllä positiivista asennetta.
Rajoitusten alkaessa teimme perheenä
‘Korona suunnitelman’. Kirjoitimme ylös
mitä kaikkea voimme tehdä kahden kilo
metrin säteellä kotoa. Tuosta rajoitusten
ajasta onkin nyt paljon hyviä muistoja!
Teimme hauskoja kotivideoita isovanhem
mille ja muille sukulaisille – niissä oli uu
tislähetyksiä, taikatemppuja, luontoohjel
mia takapihalta ja jopa stand up
komediaa. Leikimme ulkoleikkejä lähei
sessä puistossa, kävimme piknikillä lähei
sen Leejoen varrella ja löysimme ihan
uusia kävelyreittejä kahden kilometrin sä
teeltä. Leivoimme, askartelimme, teimme
nuotion takapihalle ja paahdoimme vaah
tokarkkeja. Tutustuimme paremmin naa
pureihimme, koska kerrankin oli aikaa
jutella.
Koulutehtävät
saapuivat
sähköpostin
kautta lapsille joka maanantai, mutta jäi
meidän vanhempien huoleksi varmistaa,
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Piknikillä Leejoen varrella. Kuva: Salla So
vioHeron

että kaikki tuli tehtyä, ja että erilaisten oh
jelmien käyttö verkossa onnistui. Siihen
kului kolmen lapsen kanssa iso osa joka
arkipäivästä! Kun koulujen kiinniolo pitkit
tyi, lasten koulu alkoi käyttää ‘Seesaw’
ohjelmaa, jonka kautta opettajat pystyivät
antamaan yksilöllistä palautetta jättämällä
ääni ja kirjoitettuja viestejä. Lapsista oli
kiva kuulla opettajiensa äänet pitkän
tauon jälkeen. Nuorimmaisen opettaja lu
ki jopa satuja oppilailleen verkossa ja lä
hetti jokaiselle postia kotiin.
Työssäni oli rohkaisevaa nähdä kuinka
nopeasti tiimimme sopeutui uuteen tilan
teeseen ja kuinka löysimme luovia ratkai
suja. Muutamassa viikossa siirsimme
kaiken toimintamme verkkoon ja aloimme
vetää kerhojamme Zoomohjelman avul
la. Uuden ohjelman käytön oppiminen oli
alussa stressaavaa, mutta oli hienoa huo
mata kuinka paljon pystyimme tekemään
nuorten ja lasten kanssa, joista nuorim
mat olivat vasta kuusivuotiaita. Leikimme
ja pelasimme, askartelimme ja jopa lei
voimme ja teimme ruokaa yhdessä, kaikki
omissa keittiöissään! Tärkeintä oli säilyt
tää yhteys lapsiin ja perheisiin haastava
na ja stressaavana aikana. Kerhot
Zoomin kautta olivat monelle lapselle ai

nut tilaisuus tavata kavereita, koska kou
lut olivat kiinni monta kuukautta, ja vierai
lut eri perheiden välillä kiellettyjä.
Kahdesti kevään aikana teimme jokaisel
le lapselle ja nuorelle paketit, joissa oli
materiaaleja kerhoissa käytettäväksi, kir
joja ja viesti kaikille perheenjäsenille. Oli
hienoa saada ajella ympäri Corkia vie
mässä paketteja ja olla ’joulupukkina’
muutaman päivän ajan. Kuten monille
muillekin, meille vaikein asia koronaaika

na on ollut se, ettemme ole pystyneet
viettämään aikaa perheen ja ystävien
kanssa yhtä paljon kuin ennen, ja epätie
toisuus siitä milloin näemme heitä jälleen.
Vanhempani Suomessa ovat joutuneet
siirtämään lentojaan, ja appeni täällä Ir
lannissa on joutunut eristäytymään mo
nen kuukauden ajan korkean ikänsä
vuoksi. Elämme toivossa, että rokotteen
tultua on luvassa monta onnellista jäl
leennäkemistä!

Harrastuksena käsityö
Teksti ja kuvat: Åsa Hellenius (T309)
Ihminen on aina luonut asioita käyttäen kä
siään sekä mielikuvitustaan. Aikaisemmin
tämä käsillään luominen syntyi tarpeesta:
jos haluat uuden kauhan, veistät itsellesi
sellaisen tai jos korvasi palelevat, neulot it
sellesi pipon. Nykyään sarjatuotettuja kau
hoja ja pipoja saa halvemmalla kaupasta
kuin mitä kustantaa tehdä ne itse. Samalla
kun moni meistä ei pääse työelämässään
luomaan käsillään, yhä useampi innostuu
jostakin käsityöstä harrastuksena.
Maailma on muuttunut aika paljon siitä, kun
käsityöt olivat osa ihmisten arkea. Monet
ulkomaalaiset kirurgit ovat jo ilmaisseet
huolensa siitä, että nuoret lääkäriopiskelijat
eivät osaa edes perusompelemista. Tämä
on aikaisemmin kuulunut joko kotona tai vii
meistään peruskoulussa opittuun peruso
saamiseen. Suomalaiset koulut, missä
lapset tutustuvat sekä puutöihin että ompe
luun, neulontaan ja virkkaukseen, alkavat jo
olla poikkeus.

Perheeni ja lapsuuteni
Tulen perheestä, jossa melkein kaikki ovat
tavalla tai toisella käsistään käteviä. Monet
kertovat, että heillä on lapsuudestaan jokin
ääni, jonka kokevat rauhoittavaksi. Minulle
tämä on neulekone. Isä hankki itselleen
neulekoneen, jolla hän neuloi vaatteita, ei
vain omalle perheelle, vaan myös myyntiin.

Hän työskenteli viereisessä huoneessa,
suunnitteli ja neuloi. Hän oli taltioinut kaset
tisoittimeen omia ohjeitaan. Lukuisina iltoi
na olen nukahtanut isän rauhalliseen
puheeseen ja neulekoneen ääneen. Tämä
oli paras ja turvallisin tapa nukahtaa.

Pieni osa lankakokoelmasta; Novitan 7
veljestä lankaa eri väreissä.

Myöhemmin isä vaihtoi neulekoneen om
pelukoneeseen ja jatkoi ompelulla. Hän on
ommellut laukkuja, vaatteita, suojapussu
koita autonrenkaille, istuintyynyille ja vaikka
mitä muuta, eikä pelkästään taas perheen
tarpeisiin, vaan myös myyntiin. Jos me tyt
täret perheinemme tarvitsemme jotain om
peluapua, tassuttelemme isin luokse.
Mutta isä ei toki ole ainoa. Äiti on aina ol
lut meitä varten, hiljaisena ja rauhallise
na, myös käsityön merkeissä. Isän neulo
essa koneella, äiti neuloi käsin ja auttoi
isää ompelemaan kokoon neulotut vaat
teet. Äiti on suvun sukittaja ja hän on
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neulonut koko perheelle tarvittavat villa
paidat, sukat, pipot ja lapaset. Hän on
myös neulonut ja virkannut pehmoleluja
meille. Yhä tänä päivänä lankavitriinin
ylähyllyllä istuu äidin virkkaama kirkkaan
sininen norsu muutaman muun rakkaan
lapsuuden pehmolelun kanssa.

Perheemme ei pelkästään työstä lan
kaa ja kangasta, vaan myös esimer
kiksi puuta
Tyttären yöpöytänä toimii isänisäni tekemä
lipasto, jonka hän teki vaimolleen kun he
olivat vastanaineita. Itse tein tyttärelleni
lastentuolin, kun en löytänyt kaupasta
mieluista. Isäni on tehnyt mm. pyöreän,
ulosvedettävän ruokapöydän, joka on iso
ja tukeva.
Isänisäni valokuvasi maisemia matkus
taessaan Itävaltaan. Kotiin palattuaan hän
suurensi pari valokuvaa, piirsi niihin ruuu
dukon, suunnitteli ja ompeli kaksi isoa risti
pistotaulua. Isän veli Bo valokuvasi ja
kehitti itse mustavalkoisia valokuvia, joista
teki monta kaunista, yksityiskohtaista tau
lua. Isän äiti Pipsan taas rakasti askarte
lua. Hän kuivatti kasveja ja teki kuivatuista
kasveista ja kukista mm. kortteja, tauluja
ja kynttilöitä. Askartelun lisäksi hän rakasti
puutarhanhoitoa ja loi ihanan kukkivan kei
taan kerrostalonsa pihaan Tammisaares
sa. Hän keräsi kiviä ja muistan, kuinka

Toinen isoisän tekemistä ristipistotauluista
Itävallan upeista maisemista. Kuva: Pär
Helenius
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lapsena viihdytin itseäni hänen kivikokoel
mallaan. Hänellä oli pieni kori, missä oli
erivärisiä, kauniita keräämiään ja hiomiaan
sileitä kiviä.
Äitini äiti Alma virkkasi patalappuja, joita
minulla on yhä käytössä. Äidin isä Emil
kuoli valitettavasti, kun olin vain 12vuo
tias, mutta yhä tänä päivänä yhdistän tuo
reen katajan puuntuoksun äidinisään. Hän
vietti aikaa puuvajassa, jossa veisti kata
jasta mm. pieniä kulhoja ja voiveitsiä. Ai
kuisena olen saanut tietää, että oma isäni
tutustutti tämän harrastuksen apelleen.
Omaan pieneen perheeseeni kuuluu mie
heni ja 10vuotiaan tyttäreni lisäksi kaksi
kissaa ja kaksi kääpiömäyräkoiraa. Has
sua kyllä kumpikaan kissoista ei ole kos
kaan osoittanut yhtään mielenkiintoa
lankoihini! Usein neulon sohvalla istuen,

Lyhytkarvainen mäyräkoiramme Nelly
tarvitsee talveksi villapaitoja, tässä hänen
ensimmäinen pentuvilliksensä.

sylissäni yksi tai kaksi koiraa, joskus myös
toinen kissoista. Lanka voi muuten liukua
suoraan kissan turkin yli ilman, että hän
reagoi, paitsi kun lanka kutittaa sen korvia.
Nuorin nelijalkainen, yksivuotias Nelly
mäyräkoira, on muutaman kerran varasta
nut jonkun lankakerän, jonka sitten on
saanut keriä ympäri asuntoa, mutta jopa
hänellä on ollut yllättävän vähän mielen
kiintoa käsitöihini ja lankoihini verrattuna
kauhutarinoihin, joita olen kuullut muilta
käsitöitä harrastavilta koirien ja kissojen
omistajilta.

Käsityö keskittymisapuna
Minulle on keskittyminen ollut aina vaikeaa,
jos pitää samalla pysyä paikallaan hiljaa.
Kouluaikoina piirsin turhautumiseeni. Van
hat koulukirjani ja vihkoni ovat aivan täynnä
töherrystä. Jo insinörikoulutukseni luennoil
la ompelin usein pieniä ristipistotöitä tai
neuloin, mutta vasta kun nelikympppisenä
uudelleenkoulutin itseni merkonomiksi, tie
sin kokemuksesta, että paikallaan istumi
nen ilman jotain käsillätekemistä johtaa
vain siihen, että en pysty keskittymään
kuuntelemaan, vaan vietän suurimman
ajan luennoista taistelemalla unta vastaan.
Aikuisena opiskelijana löytyi tarpeeksi itse
varmuutta ja toisten kunnioittamista ja pyy
sin aina etukäteen opettajilta lupaa neuloa
tunnin aikana. Neulomukseni on tällöin aina
jokin yksinkertainen, joka on helppo laittaa
tarpeen mukaan sivuun ja joka vaatii vain
käsiltäni aktivisuutta, ei silmiltä tai aivoilta.
Eräs opettaja tuli myöhemmin kertomaan,
että hän oli suhtautunut varauksella pyyn

Kuvioneulotut sukat, muunneltu mallista
"Oma mökki". Neulottu ylhäältä alas,
tiimalasikantapäällä.

tööni, mutta kehui minun olevan aktiivisim
pia ja hänelle eniten yllättävä, koska
kuuluin luokan eniten muistiinpanoja teke
viin. Hän totesi tällöin, että jatkossa hän tu
lee suhtautumaan aivan eri tavoin
opiskelijoiden töhrintään tai käsitöihin luen
non aikana. Minulle tehokkain tapa pitää ai
vot hereillä on pitää kädet aktiivisina. Näin
pystyn parhaiten kuuntelemaan ja oppi
maan uutta.

Vaikka minulla on aina ollut käsityö harras
tuksena, jäin 35vuotiaana koukkuun ensin
neulomiseen ja muutama vuosi myöhem
min myös virkkaukseen. Tällöin keksin, että
neulomalla pääsen eroon pahasta tavasta
syödä katsellessani televisiota. En pelkäs
tään pystynyt olemaan herkuttelematta,
vaan huomasin myös, että käsityö rauhoitti
mieltä, minusta tuli vähemmän levoton ja
pystyin istumaan paikallani. Tämän havain

Virkkaaminen on yhtä hauskaa kuin
neulominen, tässä teatterirekvisiittaa:
Peikkokeiton aineksia.

non myötä olin jumissa! Kannan mukanani
käsityön kaikkialle! On minun sitten odotet
tava jossakin, esim. lääkärin vastaanotolle,
bussissa/junassa, automatkoilla tai että mi
nulla on tilanne, joka vaatii minulta keskitty
mistä tai vakavaa aivotyötä, minulla on
tilanteeseen sopiva käsityö, jonka voin poi
mia esille ja neuloa tai virkata muutaman
kerroksen tarpeen mukaan.
Tapanani on ottaa käsityö mukaani jopa
elokuvateattereihin. Osaan neuloa pi
meässä, opin tämän kun piti katsoa telk
karia pimeässä ja samalla neuloa. Tosin
neulon vain yksinkertaista tällöin, esimer
kiksi sukkien resorin tai jotain sileää neu
losta. Ja kyllä, välttääkseni toisten
häiritsemistä, käytän varsinkin tällaisissa
tilanteissa hiljaisia puupuikkoja ja vältän
kiliseviä metallipuikkoja. Olen kyllä saa
nut muutaman hassun tai uteliaan kat
seen, kun poimin esille käsityön kun muut
poimivat esille herkkujaan, mutta tähän
mennessä kukaan ei ole koskaan valitta
nut asiasta.
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Mieheni kysyy aina, ennen kun lähdetään
jonnekin (joka siis vaatii paikallaan esim.
autossa istumista) onko minulla käsityö
mukanani. Tämän hän oppi kerrasta, kun
olimme lähdössä pienelle retkelle ja olin
unohtanut käsityön kotiin. Kilometrin
päässä kotoa kun huomasin tämän, hän
kysyi josko käännytään kotiin hakemaan.
En halunnut olla vaivaksi, joten sanoin ei,
mutta muutaman lisäkilometrin jälkeen
olin jo niin levoton, etten tiennyt miten is
tua, joten luovutimme ja käänsimme ko
tiin hakemaan käsityöni.

Muutama pala suositulta Kalevala CAL
(=Crochet ALong) yhteisvirkkausprojektilta,
joka koostuu hyvin kiinnostavista ja
haastavista virkkausohjeista jopa kokeneille
virkkaajille

Kokeiluintoinen lankaholisti
Olen luonteeltani keräilijä, joten se johtaa
tietysti siihen, että olen kerännyt itselleni
paljon lankoja ja työkaluja, eli puikkoja,
virkkuukoukkuja ja muita tarvikkeita. Rak
kaalla aviomiehelläni on tapa huokaista
hymyillen ja tokaista, että hänen hautaki
vellään tulee vielä lukea, että hän hukkui
lankoihin. Onneksi meillä on kotona tilaa
ja työhuoneessani ei ole vain työpöytä ja
tietokone (nämä koska minulla on ollut
onni pystyä hoitamaan suurin osa työstä
ni etänä), vaan myös kolme vitriinikaap
pia täynnä lankoja sekä lipasto täynnä
UFOjani, työkaluja sekä jämälankakeriä.
Olen saanut paljon kommentteja ja ihmet
telyä lankamäärästäni. Lankojen katselu
ja hypistely tuo kuitenkin minulle rauhalli
suuden ja hyvänolon tunteen.
Käsityöläisenä en ole kovin nopea, ja ute
liaisuuteni sekä mielikuvitukseni estävät
minua useimmiten seuraamasta muiden
neule/virkkuuohjeita. Mieluummin haen

UFOt
Kotona minulla on monta keskeneräistä
käsityötä. Käsityöharrastajille näitä kutsu
taan UFOiksi (UFO tulee englanninkieles
tä ilmaisusta UnFinished Objects). Syy
miksi minulla on monta työtä ei ole pel
kästään se, että innostukseni hiipuu no
peasti ja inspiroidun helposti uusista
ideoista ja haluan kokeilla uusia tekniikoi
ta ja asioita. Syy on myös se, että tarvit
sen erilaisia käsitöitä eri tilanteita varten.
Pieniä, helposti mukaanotettavia, vähem
män keskittymistä vaativia töitä, joku vaa
tivampi työ kun aivot ja mielikuvitus vaatii
stimulaatiota. Virkkaus ja neulominen ra
sittavat kehoa eri tavoin, joten kun vaihte
len näidenkin välillä, ranteet, olkapäät ja
kädet eivät rasitu.
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Pari esimerkkiä eri tavoista neuloa sukkia:
raidallinen pari on klassisesti ylhäältä alas
neulottu tavallisella kantapäällä, kun taas
meleerattu pari on alhaalta ylös itsekeksi
mälläni kantapäällä.

inspiraatiota, kunnes saan mielikuvan
päähäni ja neulon ja puran kunnes olen
tyytyväinen lopputulokseen. Hyvin har
voin päätän käsityön ilman, että olen ai
nakin pari kertaa purkanut osan siitä.
Kärsin myös niin kutsutusta ”yhdensu
kansyndroomasta”, joka on monelle neu

lojalle tuttu: yhden sukan neulominen on
hauskaa, mutta toisen samanlaisen neu
lominen ei olekaan enää yhtä hauskaa.
Tätä oiretta välttääkseni, neulon nykyään

Covid19peiton paloja neulottu kaksin
kertaisena neuloksena. Tavallisesti kuva on
peilikuvana toisella puolella, vasemmalla
oleva kuva näyttää pari esimerkkiä miten
voidaan muokata neulos siten että, teksti
näkyy molemmin puolin oikein, tai esim.
panda vs. jääkarhu. Pandaruudun toinen
puoli, eli jääkarhu löytyy isosta kuvasta
toiseksi alimmalla rivillä keskeltä.

useimmiten molemmat sukat samaan ai
kaan. Olen huomannut, että pidän enem
män siitä, kun neulon sukat varpaista
ylöspäin eikä varresta alaspäin, kuten ta
vallisesti neulotaan. Tämän tekniikan etu
on se, että voi käyttää rajoitetun määrän
lankaa hyödyksi kokonaan, koska lopuksi
voi neuloa varren niin pitkäksi, kuin mitä
lanka riittää.
Joskus onnistun dokumentoimaan ohjeet
johonkin itsetekemääni työhön, ja monet
olen kirjannut neuleblogiini. Olen myös aut
tanut muita kääntämään heille sekä neule
että virkkuuohjeita suomeksi, englanniksi ja
ruotsiksi näiden kielten välillä. Olen myös
enemmän tai vähemmän aktiivinen eri ryh
missä sosiaalisessa mediassa, lähinnä
Facebookissa, missä pyrin auttamaan mui
ta.
Kuten totesin aikaisemmin, olen erittäin
utelias ja rakastan kokeilla erilaisia teknii
koita ja oppia uusia asioita. Mietin esim. pit
kään, että halusin oppia kaksinkertaisen

neulomisen. Sillä tarkoitan, että neuletyö on
molemminpuolinen, ja molemmilla puolilla
on kaksivärinen kuvio, joka on toisella si
vulla pelikuva toisesta. Kun COVID19ka
ranteenit alkoivat, satuin törmäämään FB:n
ryhmään, jossa neulottiin pieniä erikuvioisia
neliöitä. Ryhmän jäsenet loivat erilaisia
malleja heille ajankohtaisista aiheista. Täl
löin totesin tämän olevan ihanteellinen ope
tusalusta tälle projektille. Toistaiseksi olen
neulonut lähes 50 erilaista ruutua, joista
olen suunnitellut noin puolet itse. On ollut
hauskaa haastaa itseään muokkaamaan
ohjeita niin, että esimerkiksi teksti toimii
neuleen molemmin puolin (yleensä se siis
on peilikuvana toisella puolella). Tämä vaa
tii aika paljon keskittymistä saada jokainen
silmukka oikein.
COVID19 on kuluttanut paljon sekä yhteis
kuntaa että ihmisiä. Jos kuitenkin etsitään
jotain positiivista, voidaan todeta, että moni
käsityöläinen ympäri maailmaa on huokais
sut helpotuksesta kun on pystynyt vihdoin
kin, hyvällä omallatunnolla istuutumaan ja
nauttimaan käsityöstään ilman sosiaalisia
vaatimuksia siitä, että koko ajan pitää py
syä liikkeellä ja olla sosiaalinen. Itse olen
voinut suorittaa suuren osan työtehtävistäni
kotoa, ja olen tottunut siihen, että työpöy
dälläni lojuu aina jokin käsityö, jonka voin
napata käteen kun työssäni on odotusai
kaa, tauon paikka tai ihan vaan yksinkertai
sesti on aika rauhoittua ja miettiä jotain
ongelmatilannetta.

Paras emännän rauhoittaja, kehräävä kissa
lankojen keskellä, on vielä parempi kuin
pelkästään langat.
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Etelän Soviot 2020

Mikko Pyhälä (T290) ja Riitta Harala (T279)
Eteläisessä Suomessa asuvia suvun jäseniä kokoontui jälleen vuonna 2020, tällä
kertaa ilmasto ja elonkirjokysymysten merkeissä. Mukana tapaamisessa oli 11 suvun
jäsentä.
Etelän Soviot kokoontuivat 1.3.2020 Helsingin
keskustakirjasto Oodissa koronavirusrajoitusten
jo ollessa tulollaan. Vielä käteltiin, vähän epävar
masti, taisivat jotkut halatakin. Aiheena tapaami
sessa oli Amazonian sademetsien hävitys ja sen
vaikutukset maapallon ilmastoon, elonkirjoon eli
luonnon monimuotoisuuteen ja alkuperäiskanso
jen elinoloihin. Tutkijoiden mukaan Amazonian
sademetsistä on nyt jo tuhoutunut lähes viideso
sa eli lähestytään tilannetta, jossa veden kierto
kulku meren ja jokien, kasvillisuuden, pilvien ja
sateiden välillä sekä tuulissa häiriintyisi, jolloin
kuivunut metsä alkaisi itse tuhota itseään. Tuol
loin maapallon ilmaston kuumenemisesta voi en
nen pitkää tulla peruuttamaton. Amazonian
sademetsät ovat maailman lajirikkain ekosystee
mi. Siellä karjankasvatuksen, soijanviljelyn, kai
vosteollisuuden ja suurpatojen tieltä kaadetun ja
poltetun metsän myötä häviää tieteelle tuntemat
Mikko Pyhälä. Kuva: Outi Tasala
tomia lajeja, joista olisi voitu saada uusia lääke
tai ravintolähteitä. Aiheesta esitelmöi sukulaisemme, suurlähettiläs emeritus ja tietokirjai
lija Mikko Pyhälä (T290), joka sai vuonna 1992 TietoFinlandia palkinnon yhdessä Jukka
Salon kanssa kirjastaan Amazonia.

Vasemmalta Riitta Harala, Erkki Harala, Brita
Ekberg, Helena Nevantaus, Tuula Moilanen,
Mikko Pyhälä, Minna Pyhälä ja Kirsti
Keltikangas. Kuva: Outi Tasala
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Vasemmalta Minna Pyhälä, Tuula Moilanen,
Brita Ekberg, Pia SovioPyhälä ja Henrik
Löflund. Kuva: Outi Tasala

Merkkipäiviä

Brita Ekberg (T381)
täyttää 80 vuotta
31.10.2021

Pia SovioPyhälä (T290)
täyttää 80 vuotta
14.6.2021

Uusia tulokkaita
Tatjana ja Lucas Sovio (T283) ovat saaneet 28.5.2020 (Golden,
Kanada) tytön, joka sai nimekseen Isolde Johanna Sovio.

Erika Harala (T279a) ja Jukka Kangasalusta ovat saaneet 4.8.2020
(Vantaa, Suomi) pojan, joka sai nimekseen Eemeli Erkki Petteri
Kangasalusta.

Anneli TillmannsLiesz (T278) ja Arthur Liesz ovat saaneet
9.8.2020 (Landsberg am Lech, Saksa) tytön, joka sai nimekseen Tilda
Aava Liesz.

Ilmoituksia merkkipäivistä (50‐, 60‐, 70‐, 80‐, 90‐päivistä) lehden ilmestymisvuonna voivat ilmoi aa merkkipäivän vie äjät
itse tai heidän omaisensa asianomaisen suostumuksella. Ilmoitukseen on toivo avaa lii ää merkkipäivän vie äjän kuva.
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Susanna ja Seppo Sovion Sy Dionevene PohjoisAhvenanmaan saaristossa keväällä 2020.
Kuva: Seppo Sovio
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