.

27 Jotailan jutut
Sovio-Sovelius-suvun tiedote n:ro 27 tammikuu 2022

Lue Dagmar (o.s. Wangel) ja Tor Sovion perheestä ja Wangelin suvusta sivuilla
16-20.

Sukuyhdistys * Släktförening * Family Association
Hallitus  Styrelse  the Board
Puheenjohtaja
Ordförande
Chairperson

Varapuheenjohtaja / Rahastonhoitaja
Viceordförande / Skattmästare
Vicechairman / Treasurer

Sihteeri
Sekreterare
Secretary

OLLI NYLANDER
Martintie 8
92150 Raahe
puheenjohtaja(at)sovio
sovelius.com
+358 40 519 8782

ERKKI HARALA
Mustintie 66
01860 Perttula
rahastonhoitaja(at)soviosovelius.com

OUTI TASALA
Armas Launiksen katu 5 C 31
02650 Espoo
sihteeri(at)soviosovelius.com

Jäsen  Medlem  Member: MARTTI SOVIO
Varajäsenet  Suppleanter  Substitutes: EVA LINDBLAD, KIRSTI KELTIKANGAS

TOIMIKUNNAT  KOMMITTÉER  COMMITTEES
Hautainhoitotoimikunta  Gravvårdskommitté  Committee for Maintenance of Family Graves:
hautainhoito@soviosovelius.com,
RAIJA INGERTTILÄ (PJ  ORDFÖRANDE  CHAIR), ANNALIISA NYLANDER, ERJA SOVIO, JOHANNA SOVIO
Julkaisutoimikunta  Publikationskommitté  Publications Committee:
Jotailan.Jutut@soviosovelius.com
RIITTA HARALA, PÄR HELENIUS, TOR HELENIUS
Internettoimikunta  Internetkommitté  Internet committee:
internettoimikunta@soviosovelius.com
OLLI NYLANDER, PÄR HELENIUS (SUKUTIETOKANTA  SLÄKTDATABAS  FAMILY DATA BASE),
Sukuyhdistyksen tilinumero on: (IBAN) FI24 1200 3000 0187 62 ja pankki Nordea (BIC: NDEAFIHH)
Hautainhoitorahaston tilinumero on (IBAN) FI74 1200 3000 0190 26 ja pankki Nordea (BIC:
NDEAFIHH)
Yhdistyksen sähköposti: info@soviosovelius.com

Sisällys
Puheenjohtajalta.......................................3
Toimitukselta.............................................4
Olli Sovion elämä seikkailusta
seikkailuun...............................................59
Suomen suuriruhtinaskunta 18091917 ja
Soveliusten sukuyhteydet tuon ajan
merkkihenkilöihin.....................................1018
Tor ja Dagmar Sovion perhe.....................1620
Brita Schwankin Dagmar Sovion
90vuotissyntymäpäivillä pitämä puhe.....2122
Sven Erik Berndes – teatterin

2

JOTAILAN JUTUT 2022

näyttämöltä etulinjaan..............................2326
Varvin masto.............................................2728
Kuulumisia Brexitin ja koronavirus
pandemian sydämestä............................2932
Sukuyhdistyksen uudet nettisivut.............3334
Seuraava sukukokous Raahessa ............3536
Matti T Sovio (T280) in memoriam
17.12.192122.09.2021...........................3738
Poisnukkuneita ja uusia tulokkaita............39

Puheenjohtajalta
Olli
Olli Nylander
Nylander (T427)
(T427)
Lämmin tervehdys teille kaikille, hyvät su
Tarvitaan kaikkiaan neljä
kulaiset!
varsinaista ja kaksi
On taas sukukokousvuosi ja Raahen vuoro toi
mia sukukokouksen tapahtumapaikkana. Tätä
kirjoitettaessa emme vielä tiedä, mitä rajoituksia
tulemme kohtaamaan maailmanlaajuisen koro
naepidemian vuoksi, mutta järjestelyt tehdään
sillä oletuksella että kaikki halutut asiat voidaan
toteuttaa. Jos kohdataan esteitä, sitten improvi
soidaan. Joka tapauksessa toivotan teidät kaikki
lämpimästi tervetulleiksi Raaheen 2.7.2022. Ko
kousjärjestelyistä kerrotaan tarkemmin kokous
kutsussa, toisaalla tässä lehdessä.
Kokoukseen täytyy myös valmistautua, meidän
kaikkien. Tämän kertaisessa sukukokouksessa
on löydettävä yhdistykselle uusi puheenjohtaja.
Oma kauteni on kestänyt paljon kauemmin kuin
mihin olin varautunut. Yhdeksän vuotta! Aivan
liian kauan. Takki on tyhjänä ja muutenkin on
korkea aika löytää tuoretta näkökulmaa
yhdistyksen toimintaan. Hallituksella ei ole
esitystä puheenjohtajaksi ja vetoankin tässä
teihin, hyvät sukulaiset. Miettikää ja tehkää
esityksiä. Niitä voitte lähettää hallitukselle
kokouksessa esitettäväksi tai esittää suoraan
kokouksessa sitten kun puheenjohtajakysymys
on vuorossa. Ehdokkaan suostumus täytyy
tietysti varmistaa.
Myös

uusi

hallitus

valitaan

kokouksessa.

varajäsentä. Nykyisistä
hallituksen jäsenistä ovat
tarvittaessa käytettävissä
Erkki Harala, Martti Sovio,
Eva Lindblad ja Kirsti
Keltikangas. Minäkin voin
jatkaa hallituksessa jos
niin halutaan – tai myös hallituksen ulkopuoli
sena ”konsulttina”.
Ja vielä: Hautainhoitotoimikuntaan valitaan
puheenjohtaja ja kolme jäsentä. Siellä nykyisistä
ovat Erja ja Johanna Sovio lupautuneet
olemaan käytettävissä jatkokaudelle.
Me olemme joukko erilaisia ihmisiä, jotka
asumme eri puolilla tätä planeettaa. Meitä
yhdistää juuret tähän raahelaiseen laivan
varustajasukuun. Erilaisuus ja erilaiset kulttuurit
ovat meille rikkaus, mutta toimiva hallitus on
tälle yhdistykselle elinehto. Siksi toistan vielä
vetoomukseni teille kaikille: miettikää mieles
sänne, yksin tai porukoissa ehdokkaita
puheenjohtajaksi sekä hallituksen ja hautain
hoitotoimikunnan jäseniksi ja tehkää ehdotu
ksia niin, että yhdistyksemme voi jatkaa elin
voimaisena tuleviin vuosiin.
Olli
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Toimitukselta
Riitta Harala (T279)
Vuosi on taas vierähtänyt siitä, kun viimeksi kirjoitin Jotailan juttujen Toimitukseltapals
tan juttua. Keskeisenä aiheena oli tuolloin hyvin ajankohtainen koronaviruspandemia ja
sen vaikutukset elämäämme. Todennäköisesti harva silloin osasi ennustaa, että tuo sa
ma aihe on edelleen ja jopa vahvemmin ajankohtainen nyt kuin silloin vuosi sitten.
Olemme oppineet tulemaan toimeen viruksen kanssa, mutta aina se vaan osaa yllättää:
kun olemme juuri saaneet rokotukset sitä vastaan ja selättäneet jonkun variantin, niin
uusi variantti jostain maailmankolkasta ilmaantuu tänne meillekin.
Haluan kuitenkin olla optimisti ja katsoa eteenpäin optimistisesti. Meillä on tänä vuonna
taas sukukokousvuosi. Kokouspaikkana on suvun alkujuurien kasvupaikka Raahe ja
siellä suvun historiaan kiinteästi liittyvä Langin kauppahuone. Langin kauppahuonehan
oli SovioSoveliussuvun hallussa 1800luvun puolivälistä 1930luvun lamaaikaan asti,
jolloin sen toiminta lakkautettiin. Nykyään sen tiloissa toimii uudelleen henkiin kahvilana,
majatalona ja puotina herätetty Langin kauppahuone. Toivottavasti lähdette innolla ta
paamaan sukulaisia eri puolilta Suomea tai jopa maailmaa. SovioSoveliussuku on le
vinnyt erittäin moneen maailman maahan mm. Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Saksaan,
Britanniaan, Espanjaan, Ruotsiin jne. Sukukokouksesta voitte lukea lisää sukuyhdistyk
sen puheenjohtajan Olli Nylanderin artikkelista ss. 3536. Siitä voitte lukea myös ohjeet
ilmoittautumiseen ko. tilaisuuteen. Ja tietysti, jos koronatilanne sitä edellyttää, sukuyh
distyksen hallitus ilmoittaa mahdollisista muutoksista hyvissä ajoin.
Jotailan jututsukujulkaisu kaipaa myös teidän apuanne. Seuraavaan numeroon olemme
kaavailleet yhdeksi aiheeksi juttua suvun jäsenten muotokuvatauluista sekä suvun jä
senten maalaamista tauluista ylipäätään. Siihen kaipaamme tietoja ja materiaalia teiltä
hyvät sukulaiset. Toivon, että otatte yhteyttä toimitukseemme ehdotuksillanne, mielel
lään sähköpostiosoitteella Jotailan.Jutut@soviosovelius.com. Voimme sitten yhdes
sä sopia, miten yhteistyötä jatketaan. Myös kaikki muut juttuehdotukset ja vinkit ovat
tervetulleita kuten ennenkin. Myös tuoreemmat kuulumiset tekemisistänne ja elämästän
ne yleisesti ovat toivottavia.
Jotailan juttujen toimitus toivottaa teille oikein hyvää vuoden 2022 alkua!

Riitta Harala.
Päätoimittaja
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Pär Helenius.
Toimittaja (taitto).

Tor Helenius.
Toimittaja (kääntäminen).

Olli Sovion elämä
seikkailusta seikkailuun
Teksti Kirsti Vähäkangas,
kuvat Tuula Moilasen albumit

Konsuli Bertil Sovion (T218 18781936) ja
vaimonsa Magda Ellenin (o.s. Brattström
18831966) perheessä oli 11 lasta. Per
heen
seitsemäntenä
lapsena
oli
2.10.1911 syntynyt Olavi (Olli) Mikael
(T264).

dan yli. Onneksi hänellä sattui olemaan
päällä napittamaton sarkatakki. Se levisi
jonkinlaiseksi ilmatyynyksi ja piti pudon
neen pinnalla kunnes apu ehti paikalle.

Niilo Fredrik Sovio (s. 1910) ja Olavi Mikael
(Olli).

Veljekset purjehtivat Seahoundilla
Olli oli iloinen ja rohkealuontoinen pojan
vesseli, josta aikaa myöten kehittyi vahva
ja vilkas nuorukainen. Jo pikkupoikana
hän viihtyi merellä. Hän purjehti usein vel
jiensä kanssa perheen nostokölikutterilla
Seahoundilla ja halusi näyttää merimies
taitojaan joskus hyvällä, joskus huonolla
menestyksellä.
Kerran Olli oli ylimielisyydessään vähällä
hukkua. Pojat olivat seilaamassa keväi
sessä myrskysäässä, kun Olli horjahti lai

Sovion pojat Niilo ja Olli viihtyivät merellä jo
pikkupoikina.

Olli lähti merille
Usein Olli vietti aikaa Maivaperän laivoja
ihaillen. Koulunkäynti ei ollut hänen jut
tunsa. Hän kävi Raahen oppikoulua vuo
det 19221927 ja lähti jälkimmäisenä
vuonna merille.
Merimiehen ura urkeni, kun hän pääsi
koemielessä mukaan Balderparkkilai
vaan. Pienessä parkkilaivassa oli muka
vaa aikamiesten parissa, mutta ruoka oli
JOTAILAN JUTUT 2022
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huonoa. Lienee ollut tarjolla vain laihaa
hernesoppaa sianpäistä otetuilla sattumil
la höystettynä. Sianpäitä oli ollut laivassa
mukana tynnyrikaupalla. Merielämä tuntui
kuitenkin mukavalta.
Kun Olli näki lehdessä ilmoituksen, että
maailman mahtavimman teräksisen purje
laivain laivaston amiraalilaivassa Herzo
gin Cecilielaivassa oli pari matruusin
paikkaa vapaana, hän laittoi hakemuksen
ja sai paikan. Laiva lähti 31.8.1928 paino
lastissa Maarianhaminasta Australiaan
päämääränään Port Lincolnin vehnäsata
ma. Pohjanmerellä alus joutui myrskyyn
ja takilavaurion takia ajelehti kohti Jää
merta. Laivan painolasti oli päässyt liikku
maan, ja miehistöllä oli kova työ saada se
lapioitua oikealle paikalleen. Paluumatka
vehnälastissa Port Lincolnista Falmouthiin
alkoi 18.1.1929. Lasti saapui perille
3.5.1929.

Telakkatöissä New Yorkissa
Suoritettuaan asevelvollisuutensa Olli
vietti joitakin vuosia Yhdysvalloissa aher
taen muun muassa hakurahtilaivassa.
Lankomies Yrjö Pakkala (T241) työsken
teli tuolloin jonkun telakan pomona ja pys
tyi järjestämään Ollille tilapäistöitä.
Olli toimitteli siellä telakkamiehelle kuulu
via tehtäviä ja alku sujuikin hyvin. Eräänä
päivänä soi telakkaalueen hälytyssignaa
li, ja Pakkala kiiruhti työmaalle, jossa Olli
makasi tajuttomana miesjoukon keskellä.
Verta näytti tulleen sekä nenästä että kor
vista. Eräs telakan sukeltajista oli sairas
tunut, ja Olli oli asiaa tarkemmin
miettimättä
ilmoittautunut
tuuraajaksi.
Koska hänellä ei ollut tehtävän vaatimaa
koulutusta eikä kokemusta, hän söhelsi
laitteiden kanssa ja saattoi itsensä hen
genvaaraan. Työsuhde päättyi tähän.

Pilvenpiirtäjien ikkunat puhtaiksi
Aikansa maita ja mantuja kuljeskeltuaan
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Olli saapui sisarensa luo nälkäisenä ja li
kaisena. Lankomiehen telakalle ei ollut
menemistä. Seurasi odottelua työvoima
toimiston jonossa kunnes tärppäsi. Hän
pääsi 40 muun miehen mukana pese
mään pilvenpiirtäjien ikkunoita.
Jokainen sai pesuvehkeet ja erikoisvyön.
Hissi vei Ollin 55. kerrokseen erääseen
huoneeseen, johon hän jäi yksin. Sivulle
vilkaistuaan hän huomasi, että naapuri
huoneissa oltiin jo täydessä työn touhus
sa. Miehet roikkuvat vyön varassa ja
pesivät ikkunoita kaksin käsin. Niinpä Olli
kiinnitti vyönsä ikkunan pielissä oleviin
koukkuihin ja aloitti työt. Tuntemattomasta
syystä toinen seinän koukuista irtosi, ja
hän jäi roikkumaan yhden koukun varaan.
Hän sai keploteltua itsensä takaisin huo
neeseen, heitti työvälineet lattialle, marssi
muina miehinä ulos ja oli jälleen työtön.

Nyrkkeilijänä Kanadassa
Maailmalla vaeltaessaan Olli päätyi Kana
daan, jossa hän tapasi sattumalta erään
nyrkkeilymanagerin. Tämä tiedusteli Ollin
tappelukykyjä ja haluja. Hän oli huoman
nut Ollin rotevan vartalon ja isot nyrkit.
Jossakin Olli oli oppinut tappelemaan,
koska voitti harjoitusotteluissa muita vas
taalkajia. Sittemmin hän voitti monia otte
luita
ja
rahapalkintojakin.
Eräässä
ottelussa hän voitti ammattinyrkkeilijän ja
Amerikan lehdet kirjoittivat suurin otsi
koin, että on nousemassa uusi suomalai
nen raskaansarjan nyrkkeilytähti. Suurta
ammattinyrkkeilijää ei Ollista tullut.

Krimillä ilman papereita
Ollin elämässä seurasi jälleen merielä
mää ja seikkailua. Jollakin laivalla hän oli
joutunut Krimille, josta kotiväelle oli tullut
kirje. Kun pitkiin aikoihin ei kuulunut mi
tään, kotona oltiin huolissaan, kunnes
saatiin tieto, että Olli oli tappelun nujakas
sa pudonnut ruumaan ja joutunut sairaa
laan.

Sairaalassaoloaikana laiva oli lähtenyt ja
vienyt mennessään Ollin omaisuuden mu
kaan lukien henkilöpaperit. Hän joutui an
saitsemaan leipänsä pahaisella rannikko
laivalla ankaran silmälläpidon alaisena.
Kun Olli kuuli huhun, että hänenlaisensa
irtolaiset tullaan karkottamaan Siperiaan,
hän ei halunnut jäädä Neuvostoliittoon.
Monien seikkailujen ja mutkien jälkeen
hän suuntasi matkansa Leningradiin.
Erään kaverin kanssa hän lähti sieltä kier
telemään kohti valtakunnan rajaa. Olli
eteni pensaiden suojassa kohti pohjoista.
Pian ilmestyi puiden välistä suomalainen
sotilas komentaen: ”Kädet ylös!” Mielel
lään Olli seurasi sotilasta vartiotuvalle ja
kuulusteluihin. Hän saapui Helsinkiin lai
hana ja väsyneenä. Vaatetuksena oli
mahdottoman likainen haalari.

Laivakauppiaana Raahessa
Olli toimi 1930luvulla jonkin aikaa Raa
hessa laivakauppiaana. Hänellä oli käy
tössään
vanhasta
luotsikutterista
muotoiltu moottorialus, jonka avulla hän
hankki Raahessa lastaaville aluksille
muonaa ja muita tarvikkeita. Meri veti kui
tenkin puoleensa. Pitkän ja vaiherikkaan
uransa aikana hän työskenteli eri yhtiöi
den laivoissa matruusina, puosuna ja kir
vesmiehenä.

saalistusta sopivasta kuvakulmasta. Afri
kassa hän työskenteli myös eräällä suu
rella farmilla, jonka omistaja oli heikko
kuntoinen.
Isäntä
oli
suunnitellut
saavansa rengistä vävypojan. Tämä ei
sopinut Ollin suunnitelmiin.
Vaikka hän yritti välttää internoimista me
nemällä syvälle Afrikkaan, hän joutui kui
tenkin englantilaisten internoimaksi.

Sotasankari Olli
Laivanvälittäjä Oy Ernst Sohn Ltd kirjoitti
Ollin äidille 18.3.1942 kirjeen, jossa kertoi
Ollin pelastaneen höyrylaiva Fritz S:n var
malta tuholta. Kuljettaessaan rahtia Ant
verpenistä Petsamoon laiva sai vaikean
ruorivian Pohjanmerellä kovassa myrs
kyssä. Olli oli henkensä uhalla myötävai
kuttanut lastin pelastamiseen. Urhoollisen
toiminnan vuoksi sotamarsalkka Manner
heim myönsi hänelle II luokan vapauden
mitalin.

Leijonanmetsästäjän apulaisena
Toisen maailmansodan aikana Englanti
julisti Suomelle sodan ja merenkulku häi
riintyi. Olli jäi laivasta maihin ItäAfrikan
rannikolla. Hän on kertonut asuneensa
200 kilometrin päässä rannikosta inter
noinnin pelossa.
Olli hankki elantonsa muun muassa toimi
malla erään leijonanmetsästäjän renkinä.
Yhtään leijonaa hän ei itse ampunut, sillä
hänen toimenkuvaansa kuului hätyytellä
leijonia varsinaisten metsästäjien eteen.
Mukana oli usein filmiryhmä, joka kuvasi

Olli ja veljensä Niilo (T263), joka toimi
tukkukauppiaana Panamassa. Hän myös
työskenteli tukkuliikkeen palveluksessa
Venezuelassa ja itsenäisenä
liikkeenharjoittajana Caracasissa.
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Vanhuudenpäivät Köpiksessä

Olli Sovio piti tiiviisti kirjeitse yhteyttä kotiväkeensä. Kuvassa Olli äitinsä Ellen Sovion kanssa
Kööpenhaminassa.

Elämänsä viimeiset vuodet Olli asui Köö
penhaminassa, jossa työskenteli maissa.
Töitä löytyi, koska hän oli työskennellyt
laivoissa timperinä. Työskennellessään
kaasutehtaassa hän horjahti ja putosi ra
kennustelineiltä loukkaantuen vakavasti.
Pitkän sairausloman jälkeen hän joutui
eläkkeelle.

lin. Pienet kevyet puutarhatyöt olivat
hänelle mieleen. Elämänsä ehtoon hän
vietti Annensa hoidossa ja osasi antaa sil
le arvoa. Anne puolestaan oli kiintynyt
Olafiinsa. Kun kaksi vuosikymmentä kes
tänyt yhteiselo päättyi Annen kuolemaan
vuonna 1968, suri Olli Anneaan syvästi.
Elämä muodostui yksinäiseksi.

Kööpenhaminassa hän oli jo aikaisemmin
tutustunut leskirouva Anneen, joka omisti
asuntonsa lisäksi pienen puutarhan. Lää
käri oli kieltänyt Ollilta työnteon ja alkoho

Perheettömän seikkailijan maallinen vael
lus päättyi 11.3.1971. Uurna laskettiin ai
kanaan Raahen sukuhautaan omaisten ja
sukulaisten läsnä ollessa.

Lähteet:
1) Eero Sovelius‐Sovio: Sovio‐Sovelius‐sukukirja II painos v. 2009
2) Onni Norio: ju usarja Raahelaisessa v. 1988,
3) Paul (Paukka) Sovio: Olli‐veljen seikkailuja, julkaisematon moniste v. 1986,
4) Jotailan ju ujen toimituksen kooste ”Meri ja veri vetää – Sovion pojat karkaavat” ‐ar kkeli Jotailan jutut ‐julkaisussa nro
21 v. 2016
5) Tuula Moilasen ko albumit
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vat myös Soveliuksista
Kirsti Vähäkankaan kirjasarjassa Meijjän
kaupunki tarinoi on ilmestynyt 12 kirjaa.
Monissa sarjan kirjoissa kerrotaan myös
Sovio-Sovelius-suvun henkilöistä.
Merikarhuja ja maakrapuja -kirjassa esille
tulevat Johan ja Olivia Sovelius, Henrik Sovio, Adolf Gustaf Wangel, Lars Lindberg ja
Paul Sovio.

Kirsti Vähäkangas Raahen Fiiana.

Olli Sovion seikkailuista kertovan jutun kirjoittaja on nyt jo eläkepäivistä nauttiva Kirsti
Vähäkangas, joka on raahelainen kotiseutuharrastaja ja kirjailija. Leipänsä hän hankki vuosikymmenien ajan Raahen kaupungin palveluksessa monissa erilaisissa
toimistotöissä. Hän toimi Raahessa sivutoimisena matkailuoppaana 30 vuotta. Yli 30
vuoden ajan hänellä on ollut avustaja-sopimus paikallislehden kanssa. Hän on jutuissaan keskittynyt Raahen vaiherikkaaseen
historiaan. Kirsti Vähäkankaan kirjat kerto-

Avojalakasia ja tullista tulleita -kirjassa on
11 sivua pitkä teksti Langin Kauppahuoneen vaiheista 1600-luvulta tähän päivään.
Kirjassa kerrotaan myös Fredrik Sovelius
vanhemmasta ja Kerttu Soviosta.
Merellä ja meren äärellä -kirjassa on asiaa
August Maximilian Myhrbergistä, Bertil Soviosta ja Helena Nevantauksesta.
(Loppuunmyyty)
Saatavilla on myös sarjan ensimmäinen kirja Juorupeili.
Kirjoja myy Langin Kauppahuone Raahessa ja verkkokaupassa: https://www.langin
kauppahuone.fi/verkkokauppa/
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Suomen suuriruhtinaskunta 18091917 ja
Soveliusten sukuyhteydet tuon ajan
merkkihenkilöihin
Tekstin koostanut Pia SovioPyhälä (T290)
Kuva: Magnus von Wright 1845, KansalliskirjastoDoria, Finna.fi
Minun ja useiden sukulaistemme, myös
nyt elävien sisarien, serkkujen ja pik
kuserkkujen elinkaaret osuvat otsikossa
olevaan ja sen jälkeiseen aikakauteen ja
siksi ajatelkaamme heitä ja heidän per
heitä, kun katselemme vanhoja valokuvia,
luemme heistä sukukirjoista, matrikkeleis
ta jne. tai kuulemme heistä perimätietona
säilyneitä kertomuksia. Yleiskatsaus ajas
ta, jolloin myös isovanhempamme ja hei
dän vanhempansa elivät parisataa vuotta
sitten ja sen jälkeen:
Suomen suuriruhtinaskunnan historian voi
jakaa vaiheesiin: aluksi oli vuosien 1809–
1855 hitaan taloudellisen ja yhteiskunnal
lisen kehityksen kausi. Ruotsinkielinen
älymystö opetteli suomenkieltä sekä ke
hitti kirjakieltä. Kansallisuusaate vahvistui
(Lönnrot, Snellman, Anders Chydenius
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ym.) Soveliukset olivat kauppiaita ja por
vareita ja heidän vaimonsa tavallisesti
perhetuttujen kauppiaiden (Rein, Frie
man) ja pappien (Frosterus, Borg) tyttäriä.
Vuosia 18561916 leimasi voimakas teol
linen ja taloudellinen kasvu sekä sivistyk
sellinen,
poliittinen
ja
kulttuurinen
edistyminen, sekä itsehallinnon laajentu
minen (vuoteen 1889 asti). Vuodet 1889–
1916 olivat venäläistämispolitiikan ja sor
tokausien aikaa. Suuriruhtinaskunta lak
kasi ja Suomen yhteys Venäjään katkesi
Suomen itsenäistyessä vuonna 1917. Oli
myös nälkävuosia ja kulkutauteja. Vv.
186667 olivat katovuosia ja järvet jäässä
vielä kesäkuussa. Silloin kuoli mm. näl
kiintynyt sukulaisemme August Maximilian
Myhrberg. 1890luvulla riehui tuberkuloo
si, jota suvussakin oli (v. 1896 kuoli 41
vuotias Fredrik Oscar Sovelius (T 217) ja

seraavana vuonna myös isänsä, komerssi
Fredrik Sovelius (T 216). Vv.191820 rie
hui pandemia, influenssa A:n alatyyppi
H1N1espanjantauti. Oireina yskä, kuume
ja särky ja jälkitautina mm. keuhkokuume.
Rokotteita ei tunnettu vielä. Suomessa
kuoli n. 20 000 henkeä. Maaseudun väes
tömäärä kasvoi, mutta torppia eikä töitä
riittänyt kaikille. Maattomat vaelsivat päi
väpalkallisina, kerjäläisinä ja rikollisuus li
sääntyi. Säätyyhteiskunta alkoi murentua
ja syntyi poliitisia puolueita: vanha ja
nuorsuomalaiset (talonpojat ja papisto),
lberaalit (porvarit), sosiaalidemokraatit
(työväenluokka),
suomenruotsalaiset
(Varsinkin Uudeltamaalta sekä Pohjan
maan rannikolta). Nikolai II:n panslavisti
nen politiikka halusi tuhota Suomen
autonomian. Vuonna 1897 syntyi passiivi
nen ja aktiivinen vastarintaliike KAGALI,
jota kannattivat esim. a.o. Sibelius ja
Schauman.

isänsä menettänyt Janne sai kasvaa hy
vin naisvaltaisessa ympäristössä.

Merkkihenkilöitä, joiden kanssa
olemme sukua

Lue lisää Jean Sibeliuksesta: Murtomä
ki, Veijo: Sibelius, Jean. Kansallisbiogra
fiaverkkojulkaisu. Studia Biographica 4.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seu
ra, 1997– (viitattu 19.12.2021) Julkaisun
pysyvä tunniste URN:NBN:fife20051410;
artikkelin pysyvä tunniste http://urn.fi/
urn:nbn:fi:skskbg003630 (ISSN 1799
4349, verkkojulkaisu) sekä Christian Si
beliuksesta Aho, Jouko: Sibelius, Chris
tian.
Kansallisbiografiaverkkojulkaisu.
Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalai
sen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu
19.12.2021)

Jean Sibeliuksella oli kaksi suku
yhteyttä SovioSoveliuksiin
Jean Sibelius (8.12.186520.9.1957) on
tunnetuin ja arvostetuin suomalainen sä
veltäjä, 1900luvun yksi tärkeimpiä sinfo
nikkoja maailmassa. Harva säveltäjä on
kyennyt vangitsemaan yhtä osuvasti
oman kansansa myyttejä, historiaa ja
luontoa säveliin kuin Sibelius, ja hänen
musiikillaan oli merkittävä rooli Suomen
itsenäistymisprosessissa. Johan (Jean)
Christian Julius Sibelius, perhepiirissä
Janne, syntyi Hämeenlinnassa, jonka
kaupungin ja sotilaslääkärinä hänen
isänsä Christian Gustaf Sibelius toimi. Isä
oli lääketieteen tohtori, äiti Maria jäi ly
hyen avioliiton (18621868) jälkeen les
keksi Christian Sibeliuksen menehdyttyä
lavantautitartuntaan. Maria muutti lapsi
neen takaisin äitinsä luo, ja 3vuotiaana

Jean Sibelius
Kuva: Breitkopf & Hartel, kustantaja 1912,
Museovirasto

Julkaisun pysyvä tunniste URN:NBN:fi
fe20051410; artikkelin pysyvä tunniste
http://urn.fi/urn:nbn:fi:skskbg003629
(ISSN 17994349, verkkojulkaisu): Suo
men Kansallisbiografiasta
Jean Sibeliuksen sukuyhteys Sovelius
sukuun tulee Gabriel Borgin kautta. Gab
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riel Borg (23.10.179913.12.1855 Pyhä
joen pappilassa) oli mm. koulumies ja Py
häjoen kirkkoherra ja hänen toinen
vaimonsa oli Katarina Juliana Haartman
(20.11.18044.12.1892).
Ensimmäisen
vaimon Johanna Ulrika Hedbergin kanssa
Gabriel sai kolme lasta, jotka kaikki kuoli
vat pieninä. Toisen vaimon kanssa Gab
riel sai kahdeksan lasta. Näistä lapsista
toiseksi vanhin Maria Charlotta syntyi Tu
russa 18.8.1841. Maria Charlotta meni sit
ten vuonna 1862 naimisiin Hämeen
linnassa
sikäläisen
kaupunginlääkäri,
lääketieteen ja kirurgian tohtori Kristian
Gustaf Sibeliuksen kanssa. Herra tohtori
oli syntynyt Loviisassa 10.12.1821, hän
kuoli Hämeenlinnassa 31.7.1868. Tuleva
säveltäjä Jean syntyi 8.12.1865.
Pyhäjoella asuneen Gabriel Borgin vanhin
veli oli Karl Jakob Borg, Hän oli pappi
hänkin. Karl Jakobilla oli ensimmäisen
vaimon kanssa oli 11 lasta, sisältäen yh
det kaksoset, mutta toisen vaimon kanssa
vain yksi lapsi. Noista kaksosista toinen,
Edvard Vilhelm Borg on meille raahelaisil
le tuttu, mm. Rosa Soveliuksen isä ja ina
rinsaamelaisen
aapiskirjan
tekijä.
Sibeliuksen äiti Maria Charlotta oli Ed
vard Vilhem Borgin serkku eli Jean Si
belius oli Rosa Soveliuksen pikku
serkku.
Jean Sibeliuksen sisar, opettaja Linda
Maria Sibelius (1863–1932) soitti pianoa
ja nuoret soittivat yhdessä. Selloa soitta
va veli Christian Sibelius opiskeli lääketie
dettä, erikoisalanaan psykiatria ja hänen
väitöskirjansa käsitteli selkäytimen patolo
giaa; Vuonna 1904 Sibeliuksesta tuli La
pinlahden mielisairaalan ylilääkäri ja
vuonna 1908 Helsingin yliopiston psykiat
rian professori. Hän perusti Lapinlahteen
neuropatologisen laboratorion ja Suomen
Psykiatriyhdistyksen. Christian soitti sel
loa ja nuorena hän soitti Kamarimusiikkia,
jota Janneveli oli säveltänyt heille 1). Kun
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sisällissota puhkesi tammikuussa 1918
Järvenpään tienoo ja Ainola joutui tiukasti
punakaartin kontrolliin. Sibelius muutti
perheineen veljensä, Lapinlahden mieli
sairaalan ylilääkärin Christian Sibeliuksen
kotiin. Punakaarti etsi aseita myös Lapin
lahdelta. Kun kaartilainen näki työhönsä
syventyneen säveltäjän sikarinsavun kes
kellä, hän tokaisi tovereilleen löytäneensä
”päähullun”. Sibelius siellä sävelsi isän
maallista Oma maa–kantaattia ja huitoi
tahtia.
http://www.sibelius.fi/suomi/erikoi
saiheet/terveys/terv_05.htm.
Christianin
tytär Riitta ”Rita” Sibelius, (19072004)
soitti viulua ja opiskeli lääketiedettä.
Christianin assistentti, neurologiaa opis
keleva Gustaf ”Tusse” Wangel (1894
1973), joka oli Dagmar Sovion (s. Wan
gel) veli ja raahelaisen rehtorin Gustaf
Wangelin poika, meni naimisiin Chris
tianin tyttären Rita Sibeliuksen kanssa.
Tussenkin perhe oli musikaalinen.
1) Folke Gräsbeck sai v. 1997 valmiiksi maisteritutkintonsa
ja v. 2008 hän väi eli tohtoriksi aiheesta ”Pianot i
Sibelius diga produk on” suom. Piano Sibeliuksen
varhaisessa tuotannossa. Väitöskirjassa on käsitelty
myös Sibeliuksen veljensä sellolle säveltämiä
kappaleita, joita he yhdessä soi vat.

Sukulaisestamme Eugen Schauman
nista tuli aikansa isänmaallinen san
kari ja terroristi
Eugen Schauman syntyi 10.05.1875
Harkovassa Ukrainassa, missä hänen
isänsä everstiluutnantti Valdemar Schau
man palveli Venäjän armeijassa. Äiti oli
piispan tytär Elin Maria ja Waldemarin
pikkuserkku. Elin Maria kuoli syksyllä
1884 kun Eugen oli yhdeksänvuotias ja
sisar Sigrid seitsemän. Samaan aikaan
hän aloitti oppikoulun Helsingissä muun
perheen jäädessä asumaan Puolaan. Isä
Valdemar
meni
uusiin
naimisiin
29.12.1885 Charlotte Ramsayn kanssa.
Charlotte oli Emmy Ramsay s. Thamin
tytär (T98). Emmyn äiti oli ruotsiin nai
tettu Sofia Tham s. Sovelius (T97) eli
Fredrik
Fredriksson
Soveliuksen

(T216) sisar. Fredrik Oscar Sovelius oli
Emmyn serkku ja Charlotte puolestaan
Bertil ja Frederik Wilhelm Soveliuksen
sekä Tor ja Jarl Sovion (ent. Sovelius)
pikkuserkku.

Eugen Schauman ja koiransa Lucas
Kuva: Wikipediasta ns. visiittivalokuva, josta
tehtiin postikorttejakin 1960luvulla

Katso myös: Niinistö, Jussi: Schauman,
Eugen. Kansallisbiografiaverkkojulkaisu.
Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalai
sen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu
19.12.2021)
Julkaisun pysyvä tunniste URN:NBN:fi
fe20051410; artikkelin pysyvä tunniste
http://urn.fi/urn:nbn:fi:skskbg003619
(ISSN 17994349, verkkojulkaisu)
Opiskeluaikana Eugen joutui läheltä seu
raamaan ja kokemaan laittomina pidetyt
venäläistämistoimet. Schaumanin isä
Waldemar Schauman erosi kesällä 1900
senaattorin tehtävistään vastalauseeksi
kielimanifestille, joka teki venäjän kielestä
pakollisen oppiaineen koulussa. Suo
meen palattuaan kenraaliksi nimitetty
Schauman kuului jäsenenä vuodesta
1897 niihin Keisarillisen Suomen Senaa

tin komiteoihin, jotka käsittelivät Suomen
sotalaitosta koskeneen lain muuttamista;
hän puolusti rohkeasti Suomen suuriruhti
naskunnan oikeutta pitää oma sotaväken
sä. Senaatissa hän 1899 vastusti
voimakkaasti helmikuun manifestin väli
töntä julkaisemista, ja lopulta erosi se
naattorin virastaan. Venäläisten sorto
toimien tiukennuttua Eugen Schauman
samoin kuin passiivisen vastarinnan maa
nalainen organisaatio Kagaali katsoi
vuonna 1903, että olisi siirryttävä voimak
kaampiin taistelukeinoihin. Eugen Schau
man alkoi pian salakuljettaa aseita
opiskelijaradikaaleille. Tätä teki myös
mieheni Mikko Pyhälän äidin Ulla Rydma
nin sukulainen Walter Rydman, joka tu
tustui viisi vuotta vanhempaan, apulais
kamreerina kouluhallituksessa toimivaan
Eugeniin. Nämä kaksi monin tavoin sa
manmielistä miestä sattuivat kohtaamaan
toisensa Kaisaniemen puistossa kesäkui
sena päivänä v. 1904, joka välittömästi
edelsi Schaumanin kaikista teoista radi
kaalisinta. Molemmat olivat ulkoiluttamas
sa koiriaan, Lucasta ja Tommia, ja
istahtivat penkille valittelemaan toisilleen
kansakunnan tilaa ja suomenmielistenkin
yleistä
päättämättömyytä. Tietämättä
Schaumanin jo tekemästä salamurha
suunnitelmasta Walter Rydman aprikoi
”Tuskin on miestä, jolla olisi rohkeutta
surmata Bobrikov” johon Schauman vas
tasi: ”kyllä semmoisia miehiä on. Ole rau
hallinen vaan!” 2)
16.6.1904 Eugen Schauman ampui ken
raalikuvernöörin ja heti perään itsensä.
Kouluylihallituksen apukamreeri Eugen
Schauman on yhdellä teolla piirtänyt ni
mensä Suomen historiaan, joskin sel
keästi kyseenalaisella, mutta sitäkin
näkyvämmällä tavalla. Näkökulmasta riip
puen teko – Venäjän esivaltaa Suomessa
edustaneen kenraalikuvernööri Nikolai
Bobrikovin murha 16.6.1904 – on nähty
joko sankarillisena vapaustaistelun sym
JOTAILAN JUTUT 2022
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bolina tai raukkamaisena terroritekona. 3)
Ote Eugen Schaumanista tvfilmin esitte
lystä: ”Historioitsija Teemu Keskisarja on
todennut, että tämä ujo pikkuvirkamies to
teutti sen, mitä muut suurisuut vain uhosi
vat kuppiloissa. Schauman ei edes ollut
aivopesty, vaan isänmaallisuus ja sen pe
rustelut olivat itse ajateltu reaktio venä
läisten paheneville sortotoimenpiteille.
Onnistunut terroriteko Bobrikovin surmas
ta tuli maailmanlaajuinen uutispommi, ja
siksi sen esikuvavaikutus muille tsaarin
hallinnon vastustajille oli mahtava. Mur
hasta alkoi Suomessa vuosikymmeniä
kestänyt Schaumanin idolisointi ja palvon
ta, ja isänmaallisuusaate sai siitä potkua.
Keskisarjan mukaan Suomen itsenäisyyt
tä ei olisi tullut ilman Schaumanin esiku
vaa. Siis onnistunut terroriteko, tuntuu
Keskisarja väittävän”.
2)

Markku Ruotsila: Kansakunnan rakentajat. Rydman‐
suvun historia. Rydman sukuyhdistys r.y.2021. s.145

3) Naiskagaaleihin kuuluva Tekla Hul n kertoi 1 tammii‐
kuuta 1905 päiväkirjamerkinnässään, e ä Sibelius oli
uudenvuoden vastaanotolla Juhani Ahon luona, josta he
olivat aamupäivällä käyneet Eero Järnefel llä, jossa oli
myös Jean Sibelius vaimoineen. Sibelius oli siellä kerto‐
nut jo työn alla olevasta requiemistä Eugen Schauma‐
nin muistolle. Kysyin, valmistuiko se koskaan
Sibeliusakatemian professori Timo Virtaselta erään ka‐
marikonser n väliajalla. ”Kyllä se valmistui, mu a vasta
vuonna 1909 nimellä ”Pro Memoria”. Kerroin tästä Fol‐
ke Gräsbäckille, joka myös vahvis edon oikeaksi.

Myös marsalkka Mannerheimillä oli
sukuyhteys Soveliuksiin
Carl Gustaf Emil Mannerheim oli Venä
jän keisarillisen armeijan kenraali, tutki
musmatkailija ja ylipäällikkö Suomen
kolmessa sodassa. Hän toimi Suomen
presidenttinä kaksi kertaa. Hänestä tuli jo
eläessääm Jean Sibeliuksen ohella Suo
men kuuluisin henkilö, sekä kotimaassa
että ulkomailla. Hänen mukaansa nimet
tiin katuja ja hänelle pystytettiin muisto
merkkejä jo eläessään. Hänen koti
museossaan Helsingin Kaivopuistossa on
alusta alkaen käynyt paljon vierailijoita.
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Mannerheim, Gustaf (1867  1951).
Kuva: Museovirasto.

Rosa Soveluksen, os. Borgin veli Adolf
Fredrik August Borg meni naimisiin v.
1901 Hildur Dagmar Maria Lindsay von
Julinin (18781935) kanssa. Maria Lind
say von Julin oli huomattavan suoma
laisen teollisuusmiehen vuorineuvos
Jakob Julinin tytär hänen toisesta
avioliitostaan. Jakob von Julinin kol
mannesta avioliitosta Charlotta Jä
gerskiöldin kanssa syntyi tytär Hedvig
Charlotta Hélène Johan Jacobsdotter
von Julin (18421881). Carl Robert
Mannerheim meni vuonna 1862 naimi
siin Hélène von Julinin kanssa. He sai
vat seitsemän lasta, neljä poikaa ja kolme
tytärtä. Äiti Hélène kuoli ja CarlGustaf lä
hetettiin Helsinkiin kouluun ja enonsa per
heeseen. Hän oli pitkä, komea ja hyvin
käyttäytyvä. Mannerheim avioitui 25vuo
tiaana vuonna 1892 venäläisen varak
kaan perijättären Anastasia Arapovan
kanssa. Avioliitto ratkaisi Mannerheimin
taloudelliset ongelmat. Liitosta syntyi kak
si tytärtä: Anastasie (18931978) ja Sop
hie (18951963). Avioliitto päättyi vuonna
1902 epäviralliseen asumuseroon. Viralli

sesti Mannerheim erosi vaimostaan vasta
vuonna 1919. Vanhempiensa eron jäl
keen tyttäret asuivat naimattomina äitinsä
kanssa Ranskassa ja hänen kuolemansa
jälkeen myös Britanniassa.
Ihailu ja arvostus ovat vaihdelleet aikojen
muuttuessa: voittanut puoli kohdisti vuo
den 1918 ylipäällikköön aluksi jopa myyt
tistä ihailua ja hävinnyt puoli kaunaa,
1939  1944 vihollinen yritti aktivoida jo
laantuneita kielteisiä tunteita saaden kui
tenkin aikaan pikemminkin vastavaikutuk
sen, ja 1970luvun vasemmistoaallossa
esiintyi jälleen Mannerheimkritiikkiä. Ihai
lu korostui vastaavasti Suomen marsal
kan kuoleman ja hautajaisten aikoina,
suuren ratsastajapatsashankkeen yhtey
dessä 1950luvun lopulla sekä jälleen
1980 ja 1990luvulla. Mannerheimia on
tutkittu vilkaasti 1950luvulta alkaen.
Gustaf Mannerheim syntyi 1867 Louhi
saaren linnassa Askaisissa Turun pohjois
puolella
vanhempiensa
kolmantena
lapsena ja peri vapaaherran arvon; Hä
nen isänsä kreivi Carl Robert Manner
heim samoin kuin hänen äitinsä Hedvig
Charlotta Helena (Hélène) von Julinin lä
hisukulaiset olivat teollisuus ja liikemie
hiä, kun taas isoisä, hovioikeuden
presidentti, kreivi Carl Gustaf Manner
heim ja tämän isä, senaattori, kreivi Carl
Erik Mannerheim olivat korkeita virkamie
hiä. Lähisukulaisten piirissä tarjosivat sa
mastumiskohteita
Kaukoidässä
ja
Pietarissa korkean karriäärin tehnyt ami

raali Johan Eberhard von Schantz sekä
maailmankuuluisuutta saavuttanut, Ruot
siin muuttanut tutkimusmatkailija, profes
sori, vapaaherra Adolf Erik Nordenskiöld,
samoin kuin isoisän serkkujen, Stjernval
lin sisarusten (heitä oli Aurora Karamzin)
menestys Pietarin korkeimmissa piireissä.
Gustaf Mannerheimin sotilasuran alkuvai
heet Pietarissa rakentuivat sekä isänpuo
leisten sukulaisten suhteiden ja suosi
tusten että äidinpuoleisten sukulaisten
taloudellisen avun varaan.
Enemmän digitaalisessa artikkelissa:
Kallinen, Maija: Mannerheim, Carl Gustaf.
Kansallisbiografiaverkkojulkaisu. Studia
Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kir
jallisuuden
Seura,
1997–
(viitattu
19.12.2021)
Julkaisun pysyvä tunniste URN:NBN:fi
fe20051410; artikkelin pysyvä tunniste
http://urn.fi/urn:nbn:fi:skskbg003544
(ISSN 1799‐4349, verkkojulkaisu)
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Tor ja Dagmar Sovion perhe
Teksti Pia Sovio-Pyhälä, kuvat Pia Sovio-Pyhälän arkistot
Tor Sovio (T288) oli syntynyt Raahessa
27.7.1885 ja Dagmar Wangel Lappeen
rannassa 8.6.1885. Tor ja Dagmar ”Daddi”
olivat luokkatovereita Raahen ruotsinkieli
sessä alkeiskoulussa (Svenska Elemen
tärskolan i Brahestad). Koulun matema
iikan ja voimistelun opettaja oli Daddin isä
Gustaf Wangel. Daddi jatkoi vv. 189903
koulunkäyntiä Raahen porvari ja kauppa
koulun opistolinjalla (Brahestads Borgare
och handelskola), joka siihen aikaan oli
korkein kaupallinen oppilaitos Suomessa.
Tor muutti Helsingfors Nya Svenska
Samskolaniin, jota hänen vanhempi vel
jensä Fredrik Wilhelm Sovelius (T286) jo
kävi. PohjoisSuomessa suomenkielisyys
voitti alaa, mutta yksi Soveliusten näkyvä
teko Ruotsin vallan aikaisen kaupan ja
vapauden sekä kulttuurin puolesta tsaarin
diktatuuria vastaan oli ollut Pietari Brahen
patsaan pystyttäminen v. 1888 (Jotaila
nro 25). Haluttiinko näille kahdelle pojalle
taata ruotsinkieli, koska se oli isoisän ja
isän kotikieli.
Todennäköisesti Venäjän tsaari Nikolai
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II:n vuoden 1899 Helmikuun manifesti,
joka antoi kenraalikuvernööri Bobrikoffille
oikeuden määrätä asevelvollisuusase
tuksella kaikki 15 vuotta täyttäneet pojat
Suomessa suorittamaan 5vuotisen Venä
jän asevelvollisuuden Venäjän armeijas
sa, sekä myös kielilakiehdotus, jolla
hallintokieli ruotsi muutettaisiin vähem
mistökieleksi ja samalla tehtäisiin venäjän
kielestä hallintokieli oli jo osasyy sille, että
Rosa kävi Torin kanssa jo v. 1901 Sak
sassa Bad Hohenhonnenhofissa, sekä ot
ti hänet ulos oppikoulusta v. 1902. Tosin
Torilla oli jo terveysongelmia ja heinä
kuussa 1903 Rosa matkusti Torin kanssa
takaisin Bad Hohenhonnenhofiin. Monet
vetosivat terveyspalvelun tarpeeseen
saadakseen
matkustusluvan
ulos
maasta, mutta paljon nuoria kutsuntaikäi
siä pakeni Suomesta, jotkut merille ja jo
pa
Amerikkaan.
Rosa
suomensi
alaikäisen Torin tietämättä hänen sukuni
mensä jo vuonna 1903 ja Tor kertoi, että
hän olisi halunnut pitää alkuperäisen So
veliusnimen. Rosa palasi Raaheen. Tor
jäi Bad Hohenhonnenhofiin ja muutti siel

tä myöhemmin Sveitsiin, Davosin Bergho
fiin, mutta matkusti kesäisin Raaheen.

Mutta milloin Torin ja Daddin lempi lei
mahti?

Avioliitto oli ensimmäisiä kieli ja puolue
rajojen ylittävistä rakkausavioliitoista per
heessämme. Wangelithan olivat suomen
ruotsalaisia (katso enemmän Wangelei
den taustasta tämän jutun lopussa ole
vasta tietolaatikosta) ja pappissäätyyn
syntynyt Rosa Sovelius ehkä miehensä
kuoleman jälkeen pappien ja talonpoikien
kannattaja ja vanhasuomalainen.
Tor ja Dagmar saivat viisi lasta. Ensin
syntyi kolme poikaa: huhtikuussa 1909
Birger Jarl eli ”Birkku”, maaliskuussa
1910 Tor Björn eli ”Bömmi” ja elokuussa
1911 Pontus Maximus Videkind eli ”Nap
pe”, ja lopulta kaksi tyttöä Ingeborg Tors
dotter ”Pipsan” helmikuussa 1915 ja
Gunvor Elisabeth marraskuussa 1917.
Aluksi perhe asui Soveliuksen sukutalon
yläkerran huoneistossa, mutta muutti reh
tori Wangelin kuoleman jälkeen v. 1924
Wangelin perikunnan taloon.

Kihlajaislahja sulhaselta.

Suvussamme elettiin vaikeita aikoja. Torin
isä Fredrik Oscar Sovelius oli kuollut mar
raskuussa 1896 ja isoisä Fredrik Fredriks
son Sovelius maaliskuussa v. 1897, Torin
veli Fredrik Wilhelm kuoli Firenzessä
maaliskuussa 1906.
Koulukaverit Tor ja Daddi tapailivat, kun
Tor kävi kesäisin Raahessa lomalla. Kih
lajaisia vietettiin jouluna 1906, kun he oli
vat täyttäneet 21 vuotta ja olivat
täysiikäisiä. Tor lahjoitti kihlajaislahjana
Daddille kultaisen medaljongin, jossa on
kaiverrettuna
kihlauspäivämäärä
24.12.1906 ja sisällä Torin valokuva. Mor
siamen isä piti kihlaparille kihlajaisissa
puheen, josta puheteksti on Wangelin su
vun arkistossa. Siinä hän viittaa ehkä per
heiden poliittisiin taustoihin toteamalla:
”nyt haukka on ottanut kyyhkysen”.
Naimisiin Tor ja Daddi menivät v. 1908.

Torin ja Dagmarin kolme poikaa, vasemmalta
Bömmi, Birkku ja istumassa Nappe.

Torin työurasta
Tor harjoitteli Klingendahlin kutomateh
taassa Tampereella ja saman alan teh
JOTAILAN JUTUT 2022
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taassa Freiburgissa Saksassa. Hän pe
rusti Raahen Villakutomo Oy:n v. 1909,
jonka osakkaina olivat myös Bertil Sovio
ja Rosa Sovelius. Ensimmäisen maail
mansodan aikana Raahen Villakutomo,
jossa Tor oli osaomistaja, kärsi rajoitusten
vuoksi raakaaineen saannista ja firma
myytiin v. 1914 uudelle yhtiölle Oy Trikoo
Aktiebolagetille, jonka osakkaina oli Bertil
Sovelius, Karl Löfhjelm ja August Myllylä.
Toimitusjohtajana toimi edelleen Tor So
vio. Tämänkin tehtaan toiminta päättyi jo
v. 1919. Tor perusti heti yhdessä Frans
Kankaan kanssa puutavaraliikkeen. La
mavuodet 192930, ja yhden lähteen mu
kaan myös yhtiökumppanit, ajoivat firman
konkurssiin ja se jouduttiin sulkemaan jo
1930luvun alussa.

laskodin johtajattareksi Porvooseen 1943
1963. Eläkkeelle jäätyään hän muutti en
sin Tammisaareen tyttärensä Pipsan
perheen omistaman omakotitalon yläker
taan, mutta halusi lähemmäs kesämökki
ään ja vuokrasi 2 huonetta ja keittiön
Uudenkaarlepyyn sillan kupeessa olevan
mansardikattoisen keltaisen talon pää
dystä. Kaupungissa asui henkilöitä, jotka
hän oli tuntenut koko ikänsä. Pienellä
eläkkeellä eläminen oli raskasta. Kävin
häntä tervehtimässä menomatkalla Ou
luun joululomalle. Kun hän täytti 80 vuotta
ja oli usein valittanut, ettei ollut koskaan
ollut lentokoneessa, säästin rahaa ja ostin
meille lentoliput Helsingistä Pietarsaa
reen, josta voisi jatkaa kesänviettoon mö
killeen. Koneessa hän oli pettynyt, koska

Tor ja Daddi perheensä kanssa pariskunnan hopeahääpäivänä v. 1933.

Tor kuoli vatsatuberkulosiin v.1934. Dad
dilla oli vaikeaa. Lapset olivat muuttaneet
pois ja niin myös Daddin siskot ja veljet.
Wangelin talon perikunta sai talonmyyn
tiasiakirjat Vapaakirkolle kuntoon vasta v.
1937. Daddi avusti opettajana ruotsinkieli
sesssä pienten lasten koulussa, ja muutti
Ouluun ruotsalaisen koulun oppilaskodin
johtajatteriksi 19381942, ja sieltä oppi
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vauhti ei tuntunut miltään. Mutta, käytä
vän toisella puolella istui komea herra,
jonka hän tunnisti ulkonäöltä: suomalai
sen elokuvan tähti TAUNO PALO oli mat
kan kohokohta!! Muutaman vuoden
päästä hän muutti takaisin Tammisaareen
ja sai Folkhälsanin vanhustenkodista
asunnon. Kesämökki myytiin.

Mikä Daddia ja Toria oikein veti toisiin
sa? Heillä oli ehkä sama maku ja ehkä
sama huumorikin ja molemmat olivat lu
keneet koulussa pitkää saksaa, ja Tor pu
hunut sitä monta vuotta myös Saksassa
ja Sveitsissä. Kun olin Daddin sisaren
Gunborgin ”Gunni” Freudenthalin vuokra
lainen Helsingissä, Gunni kertoi, että Tor
ei laulanut kuten Wangelit, mutta hän oli

Daddi Wangelin talon salissa, jonka hän oli
sisustanut vanhoilla perintöhuonekaluilla.

sukukokouksemme yhteydessä Pipsan
esitteli minulle Soveliuksen sukutalon ylä
kerran kodin. Kyllä olivat pienet ne katon
alla sijaitsevat tyttöjen ja poikien sänky
kopperot. Sekä Tor että Daddi pitivät puu
tarhan hoidosta. Daddi rakasti ruusuja.
Tor toi siemeniä Sveitsistä ja kasvatti hen
gitykselle terveelliset sembramännyt Lou
ekariin kesähuvilan pihaan. Louekarin
huvilarakennus oli sisältäkin saanut ajan
kansallisromanttisesta
arkkitehtuurista
vaikutteita. Alakerrassa oli korkea sali,
jossa kivitakka, seinänvierustan penkit ja
yläkertaan johtavat leveät kaiteelliset por
taat. Kauniin astiakaapin ja taitettavan
ruokapöydän ja kattokynttelikön he siirsi
vät mukanaan ensin Bässilään ja Torin
kuoleman jälkeen Daddi vei ne osta
maansa mökkiin Uudenkaarlepyyn Kråks
käriin.

musikaalinen. Freudenthalin suuressa sa
lissa oli telineessä luuttu, jonka Tor oli
lahjoittanut Gunnille ja sitä Tor oli kuulem
ma soittanut oikein kauniisti. Tor ja Daddi
olivat molemmat käteviä käsistään, Tor
sorvasi huonekaluja ja kynttiläkruunuja ja
jalkoja ym. sekä takoi kuparista ja mes
singistä kynttiläjalkoja. Louekarin huone
kalut ja valtavat kynttiläkattokruunut
Daddi otti mukaansa ensin Bässilään ja
sieltä edelleen Kråkskärin mökilleen.
Daddi ompeli koneella, kauniita vaatteita
lapsilleen, mutta myös itselleen, ja kertoi
ommelleensa isoisän kuoleman jälkeen
rahapulassa myös muutamalle raahelais
rouvallekin pukuja. Hän kirjaili liinoja ja
kutoi käsin jopa kokonaisia villapukuja.
Minäkin sain kaksiosaisen Chaneltyylisen
villapuvun, jota käytin paljon.

Molemmat rakastivat purjehtimista. Tor
kilpaili menestyksellä Singoallaveneel
lään! Daddi ihaili Toria, taikoi hänelle ja
myös lapsilleen ja lapsenlapsilleenkin yk
sinkertaisistakin aineksista herkkuja ja
hoiti Toria loppuun asti.

Daddi oli myös sisustaja ja tätini Pipsan
kertoi isänsä Torin sanoneen ”hyvä kun
leivinuuni ja hella ovat muurattu seinään,
niin tietää ettei ainakaan klubilta tullessa
löydä sänkyään siitä huoneesta”. Erään

Lähteet: Pia SovioPyhälän arkistot

Daddi osti oman kesämökin Kråkskärillä
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Tietolaatikko
Dagmar Sovion, os. Wangelin sukutaustaa
Pia SovioPyhälä (T290), Pär Helenius (T307)

Ensimmäinen
Wangel/Wangell-niminen
Suomessa löytyy Turun linnasta 1789-luvulla. Hän oli Carl Gustaf Wangell, joka oli
ammatiltaan adjutantti Hän oli syntynyt
28.8.1752 Tukholmassa. Hänen jälkeläistensä joukossa oli useita värjärimestareita
mm. Tammisaaressa.
Yksi Tammisaaren värjärimestari Wangeleiden jälkeläisistä oli Anders Reinhold Wangel, joka oli 1850-luvulla kirjanpitäjänä
Orisbergin rautaruukilla Pohjanmaalla. Orisbergin rautaruukin omisti Björkenheimin
perhe. Sieltä Anders Reinhold Wangel tuli
Oravaisissa Pohjanmaalla sijaitsevalle Kimon ruukille omistajaksi ja ruukinpatrunaksi.
Anders Reinhold Wangelin vaimo Edla Julia
Hedberg oli pastori Fredrik Hedbergin ja tämän vaimon Brita Ulfin tytär.
Heidän vanhin poikansa oli Gustaf Adolf
Wangel (13.3.1854 – 9.2.1924). Hän oli ylioppilas Vasa elem. läroverketistä, FK ja
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FM 1877, Raahen alkeiskoulun, sittemmin
keskikoulun matematiikan ja luonnonopin
kollega ja lehtori 1887-1924, koulun rehtori.
Hänen puolisonsa oli Sigrid Ingeborg Nordin (1859–1944). Gustaf Wangel oli armoton
laulaja
ja
laulukuoron
Muntra
Musikanter (M.M) perustajajäsen. Vaimo
Sigrid oli saanut pianistikoulutusta mm.
Ranskassa.
Gustaf ja Sigrid Wangel saivat 7 lasta, joista nuorin Elna kuoli 1½ vuoden ikäisenä.
Toiseksi vanhin, Tor Mikael Sovion (s. Raahessa 27.7.1885, k. Raahessa 24.7.1934)
vaimo oli Dagmar Julia Sovio s. Wangel (s.
Lappeenrannassa 8.6.1885, k. Tammisaaressa 23.4.1976). Heille syntyi 5 lasta.
Lähteet:
Ylioppilasmatrikkeli
Erik Wangelin ja Pär Heleniuksen Wangelin
sukukanta

Brita Schwankin Dagmar Sovion 90-vuotissyntymäpäivillä pitämä puhe
Puheen teksti Pia Sovio-Pyhälä arkisto, 1)
kuvat Pär Helenius

Dagmar Sovion vanhimman sisaren Es
ter (Etti) Brunbergin tytär Brita Schwank
piti Dagmarin eli Daddin 90 v. syntymä
päivillä Tammisaaressa puheen, jossa
kerrotaan Daddin elämästä Raahessa ja
myös kesistä Wangeleiden kesähuvilalla
Skadössä, Uudenkaarlepyyn saaristossa.

Rakas Daddi,
"Kun minä siskontyttäresi nyt pidän sinul
le tänään 90vuotispäivänäsi puheen ja
onnittelen sinua haluan kertoa lapsuudes
tasi Raahessa.

vieressä noustessaan ylös rauhoittamaan
kitisevää lasta. Hän oli väsynyt hankalas
ta huushollin pitämisestä epämukavassa
pikkukaupunkitalossa, jossa hänellä oli
lehmiä navetassa, mutta luonnollisesti ei
vettä eikä viemärijohtoja, ei sähköä, talos
sa, johon oli kannettava puut kakluunien
lämmitykseen, keittoja keitettävä, leipää
leivottava, vasikoita teurastettava, lihaa
suolattava, makkaraa täytettävä. Apulais
tyttöjä oli opetettava ja koulutettava.

Sinä olit seitsemän lapsen siskosparves
ta toiseksi vanhin. Kerrotaan, että kun si
nut eräänä yönä lapsena herätettiin
keskellä yötä ja kehotettiin ottamaan
vaatteesi ja sijaamaan itsellesi vuoteen
saliin ja olit poistumassa sänkykamarista,
pysähdyit ovella vaatteet kainalossa ja
käännyit kysymään ”Ei kait nyt synny pie
nokainen?”

Koti oli kulttuurikeskus, jossa oltiin valmii
ta vastaanottamaan konsertoivia muusik
koja ja aktiiveja isänmaanystäviä. Mutter
Sigrid, jolla oli pianistikoulutus Pariisista,
tarvitsi lisätuloja pieneen talouskassaan
sa, koska pieni lehtorinpalkka ei riittänyt
kattamaan kaikkia menoja. Hän antoi pia
notunteja oppilaille, joiden oli opeteltava
soittamaan pianoa, koska se kuului hei
dän kasvatukseensa, oppilaille jotka
usein jättivät soittotuntinsa maksamatta.

Sait vähitellen viisi nuorempaa sisarusta.
Mutter Sigrid oli loppuun väsynyt pikku
lapsista, jotka huusivat öisin. Hän saattoi
käyttää kaksikymmentä tulitikkua yön ai
kana sytyttääksen kynttilän vuoteensa

Sinä Daddi ryhdyit varhain avuksi pikkusi
sartesi ihanaksi ”pikkumammaksi”. Osa
sit lauluja, joita teidän musikaalinen,
loistava ulospäin suuntautunut isänne
lauloi teille lapsille. Kerroit satuja, lohdutit,
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laitoit laastareita haavoille, ompelit kiinni
irronneita nappeja, parsit housuihin ja ha
meisiin tulleita repeämiä. Gunni, Tusse ja
Märta ovat kaikki kolme kertoneet, kuinka
kiltti ja ihana pikkumamma sinä olit heille.
Myöhemmin huolehdit siskojesi lapsista
samanlaisella rakkaudella. Ompelit nuk
keja, kudoit nuttuja ja pipoja, leikkasit
kaavoista ja ompelit kauniita pikkutyttöjen
leninkejä ja mitä upeimpia merimiespuku
ja. Toit meille kotiin lahjoja lapsille, jotka
olit valmistanut varmalla hyvällä maulla ja
tiesit mikä milloinkin oli muotia, kauniit vä
rit ja myös jossain määrin kokettisuuden
yhdistit mitä ihmeelisemmällä tavalla.
Olemme innostuneesti sovittaneet mitä
kauniimpia vaatteita, joita saimme lapsuu
dessamme ja sinä ompelit ne meille. Me
saimme olla sinun vieraanasi. Tiesit aina
että olimme nälissämme. Paistoit pihvejä
ja iltaisin peittelit meidät sänkyyn ja sytytit
valon jalkalamppuun, jossa oli vaalenpu
nainen lampunvarjo, jotta me viihtyisimme
hyvin.
Wangelin perheessä, teoreettinen ajattelu
ja terävät ilmaisut olivat korkeassa kurs
sissa, sinä olit harvinaisuus ihmisenä, jol
la peukalo ei ollut keskellä kämmentä.
Sinä osasit ommella koneella, hankit kaa
voja. Kukat kukoistivat puutarhassasi.
Hoidit ison kotisi mallikkaasti..

Ryhmäkuva Dagmar Sovion 90v päivänä 8
kesäkuu 1975. Päivänsankari Daddi Sovio
keskellä.
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Olit myös urheilullinen. Tanssit, voimiste
lit, hypit narua, pyöräilit. Sinusta Daddi
hehkui aina joku jännittävä. Kun siskojesi
lapsien tai heidän lapsien elämään ilmes
tyi joku joka osasi käyttää ompelukonetta
tai jotain moottoria, joku joka osasi om
mella housut ilman että toinen lahje oli pi
tempi kuin toinen, silloin klaani mykistyi.
Mistä tuo harvinainen geeni oli kromosoo
mimassaan tullut? Mutta sitten ongelma
ratkesi ja totesimme ”Mutta sellainenhan
on Daddilla”, ja tämä oli paras tunnustus
mitä saattoi antaa”.
Nyt parhaillaan metsä kukkii Skadössä.
Lipputangon luona mäki on valkoisenaan
metsätähtiä ja kieloja, punaailakki loistaa
punaisena Svensön puoleisen aidan vie
ressä, niitty on vihreä keltaisine läiski
neen, jossa kullerot ja voikukat kukkivat.
Puutarhassa ruusupensaat ovat saaneet
versoja ja nuppuja, liljat, joita äitisi niin
hoivasi, kasvavat tuuheina mättäinä, tiirat
huutavat ”Triägg” (kolme munaa). Vesi
kimmeltää auringossa. Olet saanut naut
tia tästä pitkän ikäsi aikana.
Kiitämme sinua tänään kaikesta mitä olet
iloisin mielin ja antoisasti antanut meille
jokaiselle."
1) Alkuperäinen lähde Clara Brunberg‐An la (Brita
Schwank‐Brunbergin veljen tytär)

Päivänsankari Daddi Sovio ja Daddin
tuolloin ainoa elossa ollut lapsi, Pipsan
Helenius.

Sven Erik Berndes.

Sven Erik Berndes – teatterin näyttämöltä etulin
jaan
Teksti Rainer Berndes ja kuvat Rainer Berndesin kokoelmat (T178)
Sven Berndes (T157) oli Eva Soveliuksen (T156) ja Erik Berndesin vanhin poika, joka
syntyi 2.2.1907 Kemiössä ja vietti lapsuutensa Wästankärrin kartanossa. Sven ja hänen
sisarensa Märtha kävivät Kauniaisten yhteiskoulun ja Sven jatkoi sen jälkeen opintojaan
Svenska Teaternin teatterikoulussa vuosina 1926 – 1928. Opintoihin liittyi opintomatka
Pariisiin. Sven näytteli roolit näytelmissä nimeltään Hjärtes Dam, Emile la Flamme, Rose
Marie ja Unga Woodley. Hän oli mukana myös Kaivohuoneen opereteissa kesinä 1929 ja
1930. Svenistä tuli uskollinen Svenska Teaternin näyttelijä yhdessä ystäviensä Runar
Schaumanin, Erik Gustafssonin ja Eugen Malmstenin kanssa.
Sven kävi tapaamassa vanhempiaan viimeisen kerran 30.7.  10.8.1939. Talvisodan aika
na Sven osallistui teatterin pohjoismaiselle kiertueelle, jonka tarkoituksena oli lisätä Poh
joismaiden ymmärrystä puolustustaistelustamme. Kun kiertue päättyi, palasi hän
sotapalvelukseen. Muutaman kuukauden kuluttua siitä, kun hän palasi teatteriin, puhkesi
sota, josta hän ei enää palannutkaan. Muistorikkaan Ruotsiin ja Norjaan suuntautuneen
matkan aikana Sven Berndes lauloi sotilaslaulun näytelmästä Daniel Hjort, joka loppui
sanoihin ”Kun kuolee kunniakkaasti, nukkuu hyvin” (”Gott sover man när man dör med
heder”).
Sven Erik Berndes kutsuttiin reserviharjoituksiin 16.6.1941 ja hän siirtyi Hangon rintamal
le Berndt Stackelbergin esikuntaan 27.6.1941. (Katso tarkemmin Hangon rintamalinjasta
tietolaatikko tämän jutun lopussa.) Åminneforsin ruukinpatruuna Johan von Julin omisti
Långvikenissä Skogbyssä sijaitsevan huvilan kellareineen. Hankoniemellä käydyn sodan
aikana oli pataljoonankomentaja, majuri Berndt Stackelberg sotilaineen sijoitettuna huvi
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Sven Berndes.

Eugen Malmsten ja
Runar Schauman.

laan. Sotilaiden joukossa olivat Svenska Teaternin näyttelijät päällystönlähetit Sven Bern
des, Runar Schauman ja Erik Gustafsson sekä kapellimestari Eugen Malmsten.
Tietojeni mukaan venäläiset olivat nähneet valoa huvilasta yöllä ja seuraavana päivänä
17.11.1941 he aloittivat yllättävän ja voimakkaan tulituksen Hermansöstä 45 mm kanuu

Sven Berndes kaatui X:llä merkittyyn paikkaan, kun hän yritti etsiä suojaa kellarista
Långvikenissä Skogbyssä. Kuvassa oikealla majuri B. Stackelberg ja alikersantti H.
Fagerström.

noilla. Tämän seurauksena Sven Berndes kaatui kellarin sisäänkäynnin viereen klo 14.45
saatuaan kuolettavan kranaatinsirpaleen keuhkojensa yläosaan. Sven Berndes kuoli Ru
nar Schaumanin käsivarsille.
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Kiinteistöä tulitettiin voimakkaasti, jonka seurauksena huvilan pohjoiskulma sai osuman ja
tuhoutui samoin kuin kellarin sisäänkäyntikin.

Sven Berndesin hauta.

Dragsfjärdin hautausmaan sankarihaudat.

Sven Berndesin hautajaiset olivat sunnuntaina 30 marraskuuta 1941. Suojeluskunta ja
Lotta Svärd järjestöt muodostivat kunniakujan kun arkku kannettiin kirkkoon Chopinin su
rumarssin soidessa. Kenttärovasti B. Glade piti muistopuheen. Läsnä olivat sotatoverit
Clas Erik Dahl, Sven Edhström, Bertel Strandin, Eugen Malmsten ja Runar Schauman,
jotka laskivat kukkia ja tulkitsivat koskettavin sanoin omaa ja tovereidensa kaipausta, kii
tollisuutta, ystävyyttä ja velvollisuudentuntoa kaatuneelle.
Käännös ruotsisuomi Riitta Harala
Lähteet:
Sota‐arkisto (nykyään osa Kansallisarkistoa) Sörnäisissä Työpajankatu 6 A, 00580 Helsinki
Sota‐arkiston kantakor t
So laspo laiden sairaskertomukset
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Tietolaatikko
Moskovan rauhansopimuksen 13.3.1940 mukaan Hanko vuokrattiin venäläisille 12.3.1940.
Mannerheim määräsi yleisen liikekannallepanon 12.3.1940 alkaen. Venäläiset aloittivat ilmapommitukset 25.6. kohti 19 suomalaista kaupunkia ja Mannerheim antoi 10.7. käskyn hyökätä Karjalan kannakselle. Viimeiset venäläiset pakotettiin lähtemään Hangosta 2.12.1941,
jonka jälkeen ruotsalaiset vapaaehtoiset saivat 4.12. tehtäväkseen nostaa Suomen lipun
kaupungintalon lipputankoon klo 8.00 ja Rudolf Eriksson Dragsfjärdistä kiinnitti lipun kirkontorniin klo 10.00.

Harparskogin linjaksi kutsutun rintamalinjan kartta Hankoniemessä Skogbyssä.

Ruotsalaisen vapaaehtoispataljoonan
paraati Mannerheimin muistomerkin
äärellä 25.12.1941 Harparskogissa.

Mannerheimin muistomerkki
Harparskogin lähellä.
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Sotamarsalkka C. G. Mannerheim kiittää
ruotsalaista vapaaehtoispataljoonaa hyvin
tehdystä työstä.

Kaikki Rainer Berndesin tiedot ja kuvat puolus
tuslinjasta on tallennettu Hangon museoon.

Varvin masto
Olli Nylander (T427)
Raahessa, Varvin kaupunginosassa toimii aktiivinen VarvinVälikylän kyläyhdistys joka paikallisesti tun
netaan monista näkyvistä hankkeistaan. Elokuussa 2021 paljastettiin yhdistyksen viimeisin aikaan
saannos, muistomerkki Raahen laivanrakentajille. Muodoltaan muistomerkki on mukaelma purjelaivan
mastosta, korkeudeltaan 20 metriä, eli hieman pienennetty alkuperäisestä mallista.

Masto. Kuva: Olli Nylander.

Soviosukuun tämä maamerkki liittyy hyvin kiinteästi, koska Varvin kaupunginosa sijaitsee
juuri sillä paikalla, jolla 1800luvun purjelaivapatruunien laivaveistämöt, varvit, sijaitsivat.
Vieläkin lähemmäs sukua asia tulee, kun tiedetään että maston paikka on juuri se, missä
Soveliuksen varustamon priki Ahto rakennettiin vuonna 1867. Ja nimenomaan Ahton 30
metristä isomastoa on käytetty muistomerkin mallina.

Laatan paljastaminen, vas. VarvinVälikylän
kyläyhdistyksen pj. Matti Laurila, oik.
kaupunginjohtaja Ari Nurkkala. Kuva: Olli Nylander.
JOTAILAN JUTUT 2022
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Sukuyhdistyksen tietoon asia tuli kun Martti Sovio oli huomannut uutisen tulevasta paljas
tustilaisuudesta. Sinänsä hieman erikoinen sattuma, kun itse olen paljonkin tekemisissä
ko. kyläyhdistyksen puheenjohtajan ja puuhamiehen, Matti Laurilan kanssa. Ei vain joten
kin ollut tullut puheeksi… No, paikalla oltiin Martti, minä ja puolisot Pirjo ja Annaliisa. Muu
taman sanan sanoinkin tilaisuudessa tervehdyksenä ja kiitoksena SovioSoveliussuvun
puolesta. Varsinaisina puhujina paljastustilaisuudessa olivat mm. raahelaiset kansan
edustajat HannaLeena Mattila ja Katja Hänninen sekä kaupunginjohtaja Ari Nurkkala.
Soveliuksen Apurahastosäätiö sai sekin tiedon tästä tapahtumasta hieman jälkijättöisesti,
mutta osallistui sittemmin merkittävällä panoksella hankkeen kustannuksiin, kun Raahen
kaupungin myöntämä avustus viivästyi joidenkin muotoseikkojen vuoksi.
Aivan maston juurella sijaitsee VarvinVälikylän kyläyhdistyksen kota terasseineen. Sinne
on tarkoitus tehdä vierailu sukukokouksen yhteydessä, tutustumaan muistomerkkiin ja
nauttimaan merenrantakahvit.

Infotaulu. Kuva: Olli Nylander.

Martti Sovio, Annaliisa Nylander, Olli Nylander
ja Pirjo Siitarinen. Kuva: Oili Ahlqvist.

Katso myös takakannen kuva Varvin mastosta.
Lisää priki Ahtosta löytyy esimerkiksi Raahen museon sivuilta, osoitteesta:
https://www.raahenmuseo.fi/tietolaari/merimiesarkku/prikiahtonrakentaminenjamatkat.
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Kuulumisia Brexitin ja koronaviruspandemian
sydämestä
Teksti ja kuvat Ulla Sovio (T320)
Kesäkuun 2016 Brexitkansanäänestyksen jälkeiset vuodet ovat olleet Britanniassa poliit
tisesti myrskyisiä ja aiheuttaneet harmaita hiuksia sekä maassa asuville EUkansalaisille
että yrityksille joiden toiminta on EUkaupasta riippuvaista. Tammikuun viimeisenä päivä
nä 2020 Britannian saarivaltakunta jätti virallisesti Euroopan Unionin ja alkoi vuoden lop
puun kestänyt siirtymäaika. Jännitystä riitti jouluaattoon asti kunnes laiha sopimus EU:n
kanssa saatiin vihdoin aikaiseksi. Brexitin vaikutukset näkyivät aluksi rekkajonoina rajoil
la, kasvaneena byrokratiana ja hankaluutena rekrytoida uutta työvoimaa EUmaista. Vuo
den 2021 toisella puoliskolla otsikoissa ovat olleet huutava pula rekkakuskeista sekä
tuotteiden maahantuontiin liittyvät ongelmat.
Monet vapaasta liikkuvuudesta nauttineet, äänioikeutta vailla olleet EUkansalaiset ovat
nyt äänestäneet jaloillaan ja palanneet kotimaihinsa. Menetettyjen työntekijöiden tilalle
palaa Välimeren maista eläkeläisiä, joista yllättävän moni äänesti Brexitin puolesta ym
märtämättä että se tarkoittaisi vastentahtoista paluumuuttoa. Valitettavasti Brexit vei nuo
rilta arvokkaan mahdollisuuden kansainvälistymiseen Britannian Erasmusopiskelija
vaihtoohjelmasta vetäytymisen myötä. Britanniassa asuvilta EUkansalaisilta vaaditaan
nyt oleskelulupaa, jonka hakuaika päättyi kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Mattimyö
häisillä on ollut ongelmia ainakin rajanylityksessä, työsopimusten uusimisessa ja terveys
palveluiden käytössä.
Itse hain Britannian kansalaisuuden ja sen mukana tulevan äänioikeuden helmikuussa
2018 työlään ja kalliin hakuprosessin kautta, eikä Brexit siten ole päässyt vaikuttamaan
omiin työmahdollisuuksiini Britanniassa. Marraskuussa 2020 hain ensimmäistä brittipas
sia ja jouduin omituiseen mutta huvittavaan haastattelutilanteeseen Skypen välityksellä.
Todistaakseni henkilöllisyyteni minun piti selittää reitti ensimmäisestä omistusasunnostani
ensimmäiselle työpaikalleni Oulun yliopistolle, muistaa mihin parkkeerasin auton, kertoa
vähän aviomiehestäni (avoin kysymys, olisikohan pitänyt sanoa jotain romanttista?) ja ny
kyisestä työstäni. Työasioita aloin selvittää niin yksityiskohtaisesti, että haastattelija päätti
suosiolla antaa minun jatkaa töitäni.
Olen asunut Britanniassa jo 20 vuotta. Aluksi minut palkattiin tutkimusassistentiksi EU:n
rahoittamaan tutkimusprojektiin Lontoon Imperial Collegeen, ja väittelin siellä myöhemmin
tohtoriksi geneettisestä ja elämänkaariepidemiologiasta. Tällä hetkellä työskentelen tut
kijana Cambridgen yliopistossa, tutkimusaiheena raskauskomplikaatioiden riskitekijät.
Koska sikiönkasvun poikkeavuuksia, keskosuutta, raskausmyrkytystä ja raskausdiabetes
tä on vaikea ennustaa olemassa olevilla mittareilla, niiden ehkäisy usein epäonnistuu. Et
simme laajan tutkimusaineiston (Pregnancy Outcome Prediction Study) avulla äitien
verinäytteistä biomarkkereita joiden avulla voidaan tunnistaa riskiraskaudet niin aikaisin,
että komplikaatioiden kehittymiseen voidaan vielä puuttua. En mene tarkempiin yksityis
kohtiin jottei sinulle, hyvä lukija, käy samoin kuin passihaastattelijalle.
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Helmikuussa 2020, ennen kuin uuden SARSCoV2koronaviruksen vaarallisuutta täysin
ymmärrettiin, pääsin käymään Baylor College of Medicinessa Houstonissa luennoimassa
sikiön kasvuhäiriöiden ennustamisesta. WHO totesi pandemian olevan todellisuutta 11.3.,
samana päivänä kuin Nature Medicineen kirjoittamamme artikkeli näki päivänvalon. Mi
nulle alkoi tulvia infektioepidemiologiaan liittyviä kysymyksiä kavereilta ja tutuilta. En ole
niissä mikään asiantuntija, mutta ymmärsin kyllä, että etätyö olisi kyseisessä tilanteessa
paras vaihtoehto. Tuossa vaiheessa Britannian hallitus vielä viivytteli, mutta 23.3. yhteis
kunta viimein suljettiin. Mieheni Paulin tehtävänä oli varmistaa, että Cambridgen yliopis
ton lääketieteellisen tiedekunnan henkilökunnalla olisi VPNyhteys kunnossa etätyös
kentelyä varten. Kiirettä piti! Paul on joutunut aina välillä käymään työpaikallaan
Addenbrookesin sairaalan alueella, mutta tietysti maski kasvoilla (alla oleva kuva on tam
mikuulta 2020). Julkinen terveydenhuolto on venynyt äärirajoille lisääntyneen työtaakan
alla taistellessaan viruksen aiheuttamaa COVID19 tautia vastaan.

Kesä 2020 vierähti kotioloissa, ja naapureita tapasimme vain heidän takapihallaan. Työ
kavereiden tapaamiset ja seminaarit siirtyivät Teamsiin ja Zoomiin – oli helppoa, kun ei
tarvinnut vaivautua paikanpäälle ja pystyi seuraamaan esitelmiä ympäri maailman koti
sohvalta. Kesäiltoina meillä oli tapana rentoutua lueskellen, kieliä opiskellen ja syöden ta
kapihalla aina sään salliessa. Piknikmatosta tuli saunan korvike elokuussa kun lämpötila
kohosi yli 30 asteeseen. Hiljaisempien kävelyreittien etsintä on ollut myös ohjelmassa.
Leipomisinnostus on ollut Britanniassa kovassa nosteessa ja niin meilläkin, kuten kuvista
näkyy.
Matkustelu on jäänyt vähiin koronatilanteen takia, mutta pääsin sentään syyskuussa 2020
Suomeen juhlimaan äidin 70vsyntymäpäiviä. Kahden viikon karanteeniin mahtui netti
konferenssi ja seminaari AirBnB:stä käsin. Sen jälkeen oli mukava juhlia merkkipäivää
ruskaisissa maisemissa Kuusamon ympäristössä perheen kanssa. Siskontyttäreni takasi
sen että hauskaa ohjelmaa riitti. Loppuvuodesta hänellä alkoi juttu luistaa vielä paremmin
ja videopuhelut ovatkin aina mukava piristysruiske arjen harmauteen.
Osallistuimme Paulin kanssa suomalaiseen joulunviettoon vuonna 2020 äitini ja isäni ko
tipitäjässä Pattijoella videopuheluiden kautta. Joulupukki vieraili siellä Teamsin avulla  se
taisi olla hänellekin uusi metodi. Paulin vanhempia emme voineet tavata, koska ovat riski
ryhmässä ja rajoitukset olivat täällä muutenkin tiukat. Alkusyksystä Paul pääsi tapaamaan
vanhempiaan heidän kotipihallaan pari kertaa.
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Elämä oli hyvin rajoittunutta vielä alkuvuodesta 2021, koska Britannian koronatilanne pa
heni todella paljon vaatien päivittäin noin tuhannen ihmisen hengen. Kansallinen sulkutila
alkoi tammikuussa 2021, vain päivä koulujen alkamisen jälkeen. Julkinen terveydenhuolto
eli veitsenterällä, kun viruksen uusi, nopeammin leviävä brittimuunnos (joka myöhemmin
nimettiin alfamuunnokseksi) otti jalansijaa. Rokoteohjelma saatiin onneksi nopeasti vauh
tiin, ja tavoitteeksi asetettiin syyskuuhun 2021 mennessä rokottaa koko aikuisväestö. Tä
hän melkein päästiinkin: molemmat rokoteannokset saaneita oli jo noin 80%.
Harmiksemme virusmuunnoksia tuli lisää, pahimpana vieläkin helpommin tarttuva, Intias
sa ensimmäisenä tunnistettu deltamuunnos. Se pääsi leviämään valtoimenaan matkus
tusrajoitusten viivästymisen takia. Onneksi kuitenkin eniten käytetyt rokotteet
PfizerBioNTech, AstraZeneca ja Moderna ovat tehokkaita myös deltamuunnoksen torjun
nassa varsinkin vakavaa tautimuotoa vastaan. Työkavereistani muutama on sairastunut
tautiin, yksi heistä jopa kahden rokoteannoksen jälkeen, tosin hän tarvitsi vain lyhyen sai
rasloman. Toinen, rokottamaton työkaverini sen sijaan joutui useaksi viikoksi sairaalaan ja
oli pari viikkoa hengityskoneessakin, selviten täpärästi hengissä. Samainen työkaveri oli
aiemmin rohkaissut minua osallistumaan tiedekuntamme leikkimieliseen luontokuvauskil
pailuun joka järjestettiin osana sen hyvinvointiohjelmaa. Voitin maisemakuvallani Giles
Yeon signeeraaman kirjan ”Why Calories Don’t Count”.
Pääsin käymään Suomessa heinäelokuussa 2021 ja vältin karanteenin tuplarokotteen
turvin. Testaamisesta kyllä riitti stressiä, koska takaisin Britanniaan ei ollut tulemista ilman
negatiivista tulosta, ja toinen testi piti vielä ottaa kaksi päivää paluun jälkeen. Koin kol
men viikon loman Suomessa tosi tarpeelliseksi rankan koronavuoden jälkeen. Sain viet
tää aikaa kyselyiässä olevan siskontyttäreni kanssa. Kaikki eläimet, varsinkin ötökät ja
pöpöt, kiinnostivat. Luimme kirjoja moneen kertaan ja hellepäivinä kävimme rannalla
polskimassa. Oli myös mukava nähdä, että isäni toipuminen kesäkuisesta kaulavaltimo
leikkauksesta edistyi hyvin.
Epidemiologiassa puhumme interaktiosta silloin, kun kahden tekijän yhteisvaikutus on
suurempi kuin niiden summa. Näyttää siltä, että Brexitillä ja koronaviruksella on saman
tyyppinen yhteisvaikutus brittiläiseen yhteiskuntaan. Molemmat ovat edistäneet maasta
muuttoa, ja tämä on johtanut työvoimapulaan. Seurauksena on ollut häiriöitä tuotteiden
saatavuudessa, hamstrausta ja panikointia, viimeisimpänä esimerkkinä jonot huoltoase
milla ja sitä seurannut bensiinipula. Nyt mietitään, miten selvitään, jos kaikille ei saada
joulupöytään kalkkunaa ja muita elintarvikkeita. Väliaikaisia jouluaattoon saakka voimas
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Trumpington Meadows, Cambridge, 16.5.2021. Paras maisemakuvakategorian voittaja Camb
ridgen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan luontokuvauskilpailussa.

sa olevia viisumeja rekkakuskeille esitettiin ratkaisuksi  mutta kukapa nyt haluaisi tulla
tänne pätkätyöläiseksi ja muuttua laittomaksi maahanmuuttajaksi joulupäivänä?! Kiinnos
tuksen puutteen vuoksi kyseisen viisumin voimassaoloaikaa on nyt jatkettu kolmella kuu
kaudella. Seuraava vastaavanlaisia ongelmia ratkova sukupolvi koostuu nykypäivän
nuorista, juuri niistä ihmisistä, joiden opinnot ja sosiaalinen elämä häiriintyivät yhteiskun
nan sulkujen vuoksi. Britannian suurin haaste on auttaa nuoria toipumaan ja nousemaan
vastoinkäymisten yläpuolelle, jotta heidän toimintansa olisi laadukkaampaa kuin nykyisten
johtajien.
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Modernisoitu kotisivumme
Teksti ja kuvat: Pär Helenius (T307)
Sukuyhdistyksen kotisivun lyhyt historiikki
Sukuyhdistyksen ensimmäinen internetkotisivu rakennettiin vuosituhannen alussa (n.
vuonna 2006), silloin kuten nytkin sukuyhdistyksen sisäisin voimin. Kotisivu (1.0) ohjel
moitiin HTMLkielellä ja se sisälsi ainoastaan tietoa sukuyhdistyksestä ja sen toiminnasta.
10 vuotta myöhemmin sain hallitukselta tehtäväkseni täydentää kotisivuja Eero Sovelius
Sovion valtavan työn tuloksena ja kahtena painoksena ilmestyneen SovioSoveliussuvun
sukukirjan tiedoilla, jotka olin saanut SovioSovelius suvun sukukirjan toisesta painokses
ta vuodelta 2009. Jotailan juttujen numerossa 21 kerroin työstäni uuden kotisivun (2.0)
kanssa. Tämän vuonna 2016 valmistuneen työn ensisijainen tarkoitus oli toiminnallisuus.

Kotisivun modernisointi (2.1)
Sukuyhdistyksen kotisivuja päätettiin modernisoida keväällä
2021. Nyt uudistuksen päätarkoituksena oli parantaa sivujen ul
konäköä ja niiden toiminnallisuutta. Projektiryhmään kuuluivat
Olli Nylander (puheenjohtaja), Riitta Harala (design, kääntäminen
suomeksi, kielitarkastus), Pär ”Priccen” Helenius (ohjelmointi) ja
Tor Helenius (kääntäminen englanniksi, kielitarkastus).
Tärkeimmiksi kriteereiksi määriteltiin:
1.Sivun houkutteleva ulkonäkö (kehys ja tausta), mielellään su
kua symbolisoiva kuva.
2.Toiminnallisuuden parantaminen, helpompi liikkuminen eri pää
kohtien ja sukutietokannan välillä.
3.Sukuyhdistyksen ulkopuolisten pääsyn rajoittaminen tiettyihin
tietoihin.
4.Kotisivujen kolmen kielen (suomi, ruotsi, englanti) jatkuva kieli
tarkastus ja kääntäminen.
5.Kotisivujen alkuperäisen version tuli olla käytettävissä päivi
tysprosessin aikana.
Alusta asti käyttämäni ohjelmointityökalu Wordpress on moduli
pohjainen; kotisivun pohjalle voidaan lisätä eri toimintolohkoja
kuten esim. jäsentoimintoja, kuvatoimintoja, kirjautumistoimintoja
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ym. Wordpress on myös parantunut ja päivittynyt vuosien varrella ja tämän johdosta
myös yksinkertaistanut toimintolohkojen päivittämistä. Kaiken kaikkiaan uusi kotisivumme
käyttää 30 toimintolohkoa, joka on huomattavasti vähemmän kuin aikaisemman version
56 toimintolohkoa.

Kotisivun 5 päävalikkokohtaa
Kotisivujen pääsivun yläosassa on valikkorivi, jossa on viisi pääkohtaa. Kohdassa Terve
tuloa on lyhyt kuvaus SovioSoveliussuvusta ja sivujen sisällöstä. Toisessa valikon

kohdassa kerrotaan Sukuyhdistyksestä (eräät osat vain kirjautuneiden lukijoiden nähtä
vissä), seuraavasta valikkokohdasta pääsee katselemaan kaikkia sukujulkaisu Jotailan
juttujen numeroita, seuraavat valikkokohdat sisältävät tietoja Suvun historiasta ja Su
kutietokannasta (myös tämän kohdan katseleminen edellyttää kirjautumista).

Mikä sitten on muuttunut, mikä on uutta?
Kotisivun uuden ulkonäön lisäksi olemme lisänneet uusia sivuja ja toimintoja. Olemme
esimerkiksi lisänneet apusivuja vähemmän internetiä käyttäneille käyttäjille. Apusivuille
pääsee klikkaamalla linkkiä, ts. poikkeavan väristä ja alleviivattua tekstiä, jolla pääsee toi
seen paikkaan kotisivulla, toiselle sivulle tai linkin viittaamaan lomakkeeseen.
Kuten aikaisemmin mainittiin, pääsy kotisivun tiettyihin tietoihin vaatii kirjautumista sivulle.
Kirjautuminen tapahtuu pääsivun vasemman reunan palkista. Tässä kohdassa voi valita
myös kielen.
Pyyntö kirjautumiseen tarvittavan käyttäjätunnuksen saamiseksi teh
dään kotisivulla; mene päävalikon kohtaan Yhdistys, alavalikkoon Lii
ty ryhmään, jäsenehdot, jossa on hakulomake. Katso kuva.
Sukutietokannan Webformaatissa on helppoa linkkien avulla surffata
ympäriinsä 3 500 sukulaisen tietokannassa. Sukutietokanta sisältää
myös lähes 500 sukulaisten valokuvaa ja mielenkiintoisia dokumentte
ja, jotka kuvaavat sukua ja sen historiaa.
Sukuyhdistyksen hallitus ja itryhmä pyytävät kaikkia suvun jäseniä yl
läpitämään, korjaamaan ja täydentämään sukutietokantaa. Tätä varten
on päävalikon alla kohdan Yhdistys alla kohta Ota yhteyttä, jossa si
vun yläreunassa olevan linkin kautta pääsee lomakkeelle, jolla voi teh
dä lisäyksiä ja muutoksia sukutietokantaan. Katso vieressä oleva
kuva.

Käännös ruotsisuomi: Riitta Harala
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Langin kauppahuone. Kuva: Olli Nylander

Seuraava sukukokous Raahessa
Sukukokouskutsu ja tietoja
SovioSoveliussuvun sukuyhdistyksen varsinainen kokous ja sukutapahtuma pidetään Raa
hessa lauantaina 2.7.2022. Tapahtumapaikkana on Langin Kauppahuoneen juhlatila, Kirkko
katu 19, 92100 Raahe. Kirjautuminen sukuyhdistyksen kokoukseen alkaa juhlatilassa klo
15.00, jolloin osallistujille jaetaan osallistumismateriaali. Varsinainen kokous alkaa klo 16.00.
Sukukokoustapahtumiin ovat kaikki sukulaiset lämpimästi tervetulleita. Sukuyhdistyksen
kokous koskee luonnollisesti vain yhdistyksen jäseniä. Kokouksen jälkeen, n. klo 18 nau
titaan sukupäivällinen, jonka sukuyhdistys tarjoaa jäsenmaksunsa maksaneille osallistujil
le ja muille samasta taloudesta osallistuville.
Kokous ja ruokajärjestelyiden mahdollistamiseksi ilmoittautumiset kokoukseen on
tehtävä mahdollisimman pian ja viimeistään 1.5.2022 ensisijaisesti internetissä, osoit
teessa https://tinyurl.com/5e33r962. Ilmoittautumisen voi tehdä myös sähköpostilla
osoitteeseen: hallitus@soviosovelius.com. Ilmoittautuminen koskee jäsentä/ilmoittau
tujaa ja hänen talouttaan  ilmoita siis kaikkien mukanasi osallistuvien (puolison/lasten)
nimet. Ilmoita myös mahdolliset ruokaaineallergiat.
Tämä sukukokouskutsu julkaistaan tässä lehdessä ja sukuyhdistyksen internetsivuilla
sekä suvun Facebookryhmässä. Kutsu lähetetään myös "muistutuksena" yhdistyksen jä
senille keväämmällä, jolloin kerrotaan myös mahdolliset tarkennukset tai muutokset.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat:
• tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot
• toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio ja vuotuisen jäsenmaksun suuruus
• valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet
• valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
• hautainhoitotoimikunnan tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot
• hautainhoitotoimikunnan toimintasuunnitelma sekä tulo ja menoarvio
• valitaan hautainhoitotoimikuntaan neljä jäsentä
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Hallituksella ei ole esityksiä henkilövalintoihin. (Katso myös puheenjohtajan palsta,
tämän lehden sivulla 3). Ennakkoon henkilöesityksiä voi tehdä sähköpostitse osoittee
seen hallitus@soviosovelius.com. Siihen osoitteeseen on myös tehtävä esitykset
1.4.2022 mennessä, jos kokouksessa halutaan käsiteltäväksi muita asioita.

Muuta huomioitavaa
Sunnuntaina klo 10 järjestetään kahvitilaisuus Raahen Varvissa, paikassa jossa ovat si
jainneet Raahen (ja Soveliuksen) laivaveistämöt ja jonne Varvin kyläyhdistys pystytti ke
sällä 2021 maston muistomerkiksi raahelaisille laivanvarustajille. Masto on mukailtu
Soveliuksen priki Ahton isomastosta ja seisoo täsmälleen Fredrik Soveliuksen veistämön
paikalla. Maston välittömässä läheisyydessä on kyläyhdistyksen kota (n. 40 henkilölle),
jossa kahvittelemme. Mastosta enemmän tämän lehden sivuilla 2728 ja kuva takakan
nessa.

Alla muutamia majoitusvaihtoehtoja:
Willa Katariina, Katariinan Kamari ja Renki
tupa
puh. 044 022 8450
Langin Kauppahuone
+358 50 513 7750

info@langinkauppahuone.fi

Sinipursi
Hilkka Hirsikorpi
p. 040 564 3396
ItäVilppu 11, 92130 Raahe

sinipursi@luukku.com

Forenom Raahe

Budgethotel Raahe
+358 (0)10 230 5500

www.forenom.com

info@budgethotelraahe.fi

Majoituspalvelu Nurmi Oy
puh. 0401884268

Hotelli Raahen Hovi
+358 10 277 4550

mpnurmioy@gmail.com

info@raahenhovi.fi

Raahen Hovista on varattu 10 huoneen kiintiö
tunnuksella "SovioSoveliussuvun sukuyh
distys ry".

Sekä ilmoittautuminen että majoitusvaraus on syytä tehdä mahdollisimman pian, sillä
sukukokouksen aikaan Raahessa vietetään myös kotiseutupäiviä ja väkeä on paljon
liikkeellä. Majoitustilat myydään kesään mennessä loppuun ja osallistujamäärä on
tiedettävä ajoissa jotta voidaan hankkia tarvittavat tilat, jos ennakkoon varatut eivät
riitä.
TERVETULOA!
Hallitus

Kyläyhdistyksen kota. Kuva: Olli Nylander.
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Matti T. Sovio (T280) in memoriam 17.12.1921
22.09.2021
Teksti: Olli Sovio (T281)
Matti Sovio poistui tästä maailmasta 22.09.21. Kuollessaan hän oli kolmea kuukautta vail
le 100vuotias. Viimeisten parin kuukauden aikana Matti heikentyi fyysisesti, mutta mieli
oli terävä ja muisti hyvä. Hän kaatui pari viikkoa ennen kuolemaansa, jolloin häneltä mur
tui oikea olkapää, lantio ja kaksi selkänikamaa ja hän joutui vuodepotilaaksi. Kuolema oli
se, mitä hän toivoi, koska oli koko elämänsä ajan ollut aktiivinen ja ajeli autoaan vielä pari
kuukautta ennen kuolemaa.
Matti syntyi Raahessa ja vietti siellä ensimmäiset neljätoista vuottaan. Sitten meri kutsui
ja hän täytti 15 laivassa, Ranskassa. Merihommat jatkuivat. Matti seilasi ympäri maapal
loa monia vuosia. Välillä hän asui New Yorkissa pari vuotta, mutta lähti sodan aikana,
1941 taas merille. Mutta kun laiva saapui Liverpooliin, Matti joutui sotavangiksi Mansaa
relle. Siellä hän oli kolme vuotta aika vaikeissa oloissa. Sitten Englanti lennätti kaikki suo
malaiset vangit Tukholmaan ja sieltä laivalla Suomeen. Vuosi oli 1944. Matti oli sitten
Suomen laivastossa miinanraivaajana Suomenlahdella.
Sodan jälkeen Matti kävi Raumalla merikoulun ja kun paperit oli hankittu, hän palasi me
relle. Silloin Raumalla ollessaan hän tapasi Kyllikin ja he menivät naimisiin siellä. Pojat,
Olli ja Heikki syntyivät Raumalla, mutta kun isä Matti oli merillä ja poissa kotoa niin paljon,
päätettiin, että perhe muuttaa Kuopioon, josta Kyllikki oli kotoisin. Kolmas poika, Antti
syntyi Kuopiossa.
Matti jatkoi merimiestyylillä ja 1956 perhe (silloin oli Kyllikki ja kaksi poikaa) lähti Matin
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mukaan Amerikan matkalle. Matti oli silloin ensimmäinen perämies. Matka kesti noin 6
kuukautta. Sen jälkeen Matti oli kapteenina laivassa, joka myöhemmin, 1956, joutui kier
tämään Afrikan ympäri matkalla Kiinaan, koska Suezin kanava oli suljettu sodan vuoksi.
Matka pidentyi parilla kuukaudella. Tämän vaikean matkan jälkeen Matti tuli siihen tulok
seen, että perhe oli tärkeämpi kuin merimiehen ammatti, ja niin perhe sitten muutti Kana
daan.

Matti ja Kyllikki Sovio. Kuva: Haralan perheen kokoelmat.

Kanadassa Matti oli satamatöissä ja sai olla kotona perheen kanssa. Merelle hän ei enää
kaivannut. Hän jäi eläkkeelle 62vuotiaana ja siis vietti eläkepäiviä yli 37 vuotta.
Eläkepäivinään Matti ja Kyllikki viettivät talvet etelässä, Kaliforniassa tai Hawaijilla, ja ke
sät kotona Vancouverin lähellä. Kaikki kolme poikaa asuivat lähellä ja perheelämä jatkui
mukavasti. Valitettavasti Kyllikki kuoli pois 11 vuotta ennen Mattia ja se oli Matille suuri
suru. Hän voi hyvin melkein loppuun saakka ja oli tyytyväinen pitkään ja monipuoliseen
elämäänsä.

Matti Sovio.
Kuva: Olli Sovion kokoelmat.

38

JOTAILAN JUTUT 2022

Poisnukkuneita

Inga Katarina Löflund, (s. Nylander) (T433)

* 25.2.1925 † 20.12.2021

GunBritt Linnéa Helenius (s. Uddström) (T302)
* 1.7.1942 † 1.1.2021

Uusia tulokkaita
Wilhelmiina Maria Keltikangas (T247a) ja Markus Behm ovat saaneet
24.7.2020 pojan, joka sai nimekseen Valter Maximiliam Behm.

Krista Kihlman ja Olli Matias Keskinen (T249) ovat saaneet tytön 23.2.2021,
joka sai nimekseen Inari Sara Siviä Keskinen

AnnaKaisa Keskinen (T249) ja Miro Christian Vanhatalo ovat saaneet
pojan 13.7.2021, joka sai nimekseen Manuel Rikhard Vanhatalo

Sarianne Kuokka ja Petteri Heinonen (T236a) ovat saaneet 29.8.2021
pojan, joka sai nimekseen Dominic Samuel Heinonen.

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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Varvin masto, jonka malli on otettu Fredrik Soveliuksen varustamon priki Ahton isomastosta.
Kuva: Inge Temmes (T398).
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