markku.summa@kolumbus.fi
Karjala-lehti 22.6.2017
Paraislainen kotiseutuaktiivi Matti Agge:

"Koivistolaisuus kiinnostaa jälkipolveani"
- Olen kiitollinen siitä, että lapseni ja lapsenlapseni kiinnostuivat
koivistolaisuudesta ja ovat käyneet niin kotiseutujuhlissa kuin esi-isiensä
jalanjäljillä.
Paraislaisen Matti Aggen sukujuuret menevät isän ja äidin kautta Koiviston
Koivusaaren Eistilään.
- Olen käynyt kymmenkunta kertaa Koivistolla. Kaikki lapset ja puolet
lapsenlapsista ovat olleet kerran mukana. Nyt he odottavat kutsua uudelle
matkalle.
Matti toimii sekä Paraisten Karjalaisten että Turun ja ympäristön
Koivistolaisten puheenjohtajana. Kesällä 2015 hän kantoi vetovastuun
Koivisto-juhlien järjestelyistä Paraisilla.
- Poikani Jyrki sekä tyttäreni Sari ja Mari toimivat juhlissa eri tehtävissä.
Tyttärentytär Wilma Agge, 17, piti pääjuhlassa nuoren koivistolaisen
puheen, hän sanoo.
Isänisä oli talonpoika ja laivuri
Matin vanhemmat Kaarlo ja Lyyli Agge ( o.s. Piironen ), olivat molemmat
Koiviston Eistilästä.
- Isän vanhemmat olivat Taavetti ja Maria Agge ( o.s. Agge ). Taavetti oli
kaksi kertaa naimisissa. Ensimmäisestä liitosta oli seitsemän ja toisesta
kahdeksan lasta.
Taavetti Agge oli laivuri ja urakoitsija, jolle olivat tuttuja niin Tallinnan,
Riian kuin Pietarin satamat ja joka oli kätellyt keisari Nikolai II:sta tämän
käydessä Koivusaaressa metsästämässä.
- Äidin vanhemmat olivat Abram ja Matilda Piironen ( o.s. Molander ),
Abram Eistilästä ja Matilda Ingerttilästä. Heille syntyi kahdeksan lasta.

Aggen perheen ensimmäinen evakkotie kulki Oriveden ja Iitin kautta
Haminaan. Orivedellä syntyi Mirja 1939 ja Haminassa Matti 1942.
- Isä oli rakentamassa Salpalinjaa, sairastui ja kuoli keväällä 1943. Äiti,
minä ja Mirja menimme hautamaan häntä Koivistolle ja olimme siellä kesän
1943.
- Lähdimme pois syksyllä, koska äiti pelkäsi desantteja. Ensin tulimme
Haminaan. Sieltä matkamme jatkui Särkisalon ja Rymättylän kautta 1946
Paraisille.
Uusi koti Paraisten Gundvikiin
Paraisten Gundvikiin oli asettunut jo 1944 Taavetti ja Maria Agge sekä
heidän poikansa Uuno.
- Äiti avioitui Uunon kanssa ja siitä liitosta syntyivät Maija, Martti ja Seija.
Isäpuoleni Uuno oli merimies, mutta hän jäi perheen kasvettua maihin
viljelemään tilaa.
Paraisille asutettiin paljon Koivusaaressa, Tiurinsaaressa ja Piisaaressa
asuneita koivistolaisia. Pelkästään Gundvikin ja Brattnäsin alueella asui
viisitoista koivistolaisperhettä. Attuun asutettiin myös viisitoista perhettä.
- Me asuimme täällä omissa oloissamme, ikään kuin omassa kuplassamme.
Paraisten väestöstä oli silloin lähes 70 prosenttia ruotsinkielisiä. Suomen
kielellä oli vaikea tulla toimeen, Matti muistelee.
Hänen tärkeimmät linkkinsä suvun historiaan ja koivistolaisuuteen ovat
olleet äiti, enot ja tädit. Tietoa hän sai myös silloin, kun koivistolaisia kävi
kylässä.
- Koivisto-juhlissa en lapsuudessa enkä nuoruudessa käynyt. Kulkuyhteydet
olivat siihen aikaan niin huonot, että täältä oli vaikea lähteä
kotiseuturientoihin.
- Karjalaiseksi tunnen itseni. Heimotaustaa sai kyllä piilotella vielä
1970-luvullakin, kun olin töissä Turussa Suomen Puhallintehtaassa. Onneksi
nykyisin karjalaisuus saa näkyä ja kuulua.

Vaimo löytyi Koivisto-juhlista
Ensimmäisen kerran Koivisto-juhlissa Matti kävi Raumalla 1960-luvun
lopulla. Vuoden 1971 karkelot Turussa jäivät pysyvästi mieleen.
- Lähdin sinne kuskaamaan äitiäni. Ja kuinka ollakaan iltajuhlassa hain
tanssiin viehättävää neitosta, josta myöhemmin tuli vaimoni.
Marja Aggen ( o.s. Kopola ) sukujuuret ovat Koiviston Kurkelassa. Hänen
äitinsä, Sirkka Kurki, oli syntynyt siellä. Isä, Jaakko Kopola, oli
pohjoispohjalainen Oulusta.
- Olen johtanut Turun ja ympäristön Koivistolaisia 2012 lähtien ja Paraisten
Karjalaisia 2005 lähtien. Kolmea enoani toimi aikanaan Turun ja ympäristön
Koivistolaisissa. Sitä kautta sain kipinän lähteä mukaan.
- Koivistolaisia on myös Paraisten Karjalaisissa. Ikävä kyllä tämä yhdistys
alkaa olla elinkaarensa päässä.Tulevaisuudessa kannattaa panna paukut vain
yhteen yhdistykseen.
Koiviston matkojen lisäksi Matti on tehnyt Karjalankannaksen kierroksen.
Vaimo on käynyt äitinsä ja tätinsä kanssa Kurkelassa.
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Aggen perheen tie kulki sodan jälkeen saaristosta saaristoon. - Suvussa on
ollut talonpoikia, merimiehiä ja kalastajia. Isä oli kouluttautunut Viipurissa
perämieheksi. Merille minäkin olisin halunnut, mutta sain
kahdeksantoistavuotiaana vastuulleni tilanpidon, kun isäpuoli kuoli, Matti
Agge sanoo.

Kalastaja, maatalousyrittäjä, kuntapoliitikko
Matti Aggen,75, titteli virallisissa papereissa on eläkeläinen ja ykkösluokan
kaupallinen kalastaja.
Kalastuslaki määrittelee kaupallisen kalastajan luonnolliseksi henkilöksi tai
oikeushenkilöksi, joka on merkitty kaupallisen kalastustoiminnan
harjoittajista pidettävään rekisteriin.
Kalastamisen lisäksi Matti on työskennellyt metallimiehenä ja

maatalousyrittäjänä. Vastuun tilanpidosta hän siirsi jo kaksitoista vuotta
sitten pojalleen.
- Jälkipolvesta ei tullut kalastajia. Olen kuitenkin opettanut vaimoni,
poikani, tyttäreni, sisareni ja veljeni kalastamaan, jotta he tulisivat toimeen
myös siinä ammatissa.
Matti käy edelleen joka päivä merellä 7-8 kuukauden aikana vuodesta.
Kertaakaan hän ei ole palannut ilman saalista. Haastattelupäivän anti oli 25
kuhaa.
- Kalastajien ammattikunta on harventunut radikaalisti niin täällä kuin koko
maassa. Vain muutama nuori hakeutuu vuosittain alan koulutukseen.
Rannikkokalastaja on uhanalainen laji.
- Paraisten ja Kemiön alueella on nykyisin vain parikymmentä kalastajaa,
jotka tienaavat vuodessa yli 10 000 euroa. Minä pärjään, kun minulla on
eläke, hän sanoo.
Kaupunginvaltuutetun ura alullaan
Hylkeet ja merimetsot ovat ovat suurin uhka. Merimetsot syövät Matin
mukaan pienemmät kalat ja hylkeet muut, mitkä jää jäljelle.
- Ammattikalastajien risteilyllä muuan ruotsalaisasiantuntija kertoi, että
Tukholman saaristossa merenpohja on paikoitellen kuin teurastamo. Hylkeet
kun repivät kaloja ja syövät vain herkkupalat.
- Kolmesataakiloinen hylje kalastaa enemmän kuin meikäläinen. Enää hylje
ei pelkää mitään. Se tulee veneen viereen katsomaan, kun verkkoja
lasketaan.
Eläkeikään tultuaan Matti lähti mukaan kuntapolitiikkaan. Kahdella
edellisellä vaalikaudella hän oli varavaltuutettu ja ympäristölautakunnan
jäsen.
- Nyt minut valittiin valtuustoon varsinaiseksi jäseneksi. Läpimeno oli siinä
mielessä kova juttu, että meillä oli aikaisemmin 42 valtuutettua ja nyt vain
35.
Matti aikoo ajaa valtuustossa myös kalastajien asiaa. Verkkokalastus, on jo

monilta rannikon osilta loppunut. Se vaikuttaa kotimaisen kalan
saatavuuteen.
- Paraisten kaupunki on Suomen suurin saaristokunta, jossa on eniten
vapaa-ajan asutusta, noin 8 500 mökkiä. Kesäaikana asukaslukumme 15 500
kasvaa merkittävästi, hän sanoo.

