
Uusikoivisto - Ulvilaa vai Poria vai molempia 

Kirjoitti Leila Strömberg-Koli lisäillen ja mukaillen Kimmo Suonsyrjän kertomuksia 

 

Frans Michel  Gustafsson Ollenblad/Peltomaa/Suonsyrjä/Mäkelä, s. 28.8.1841 Kullaalla, tauluissa 

40 ja 62 

Yrttienkerääjä ja suoneniskijä, "kylävälskäri" voitaneen Frans Mikaelista sanoa. Hän osasi 

seisauttaa veren kuulemani mukaan. Mummoni Impi, s. 1906, oli usein Frans Mikaelin mukana 

hänen kerätessään yrttejä mm. suolta lääkkeisiinsä. Impille Frans Mikael sanoi: ”Älä sää san pappa, 

san sää taata.” Hän luki paljon lapsenlapsilleen, joilla ovatkin hänestä hyvät muistot.  

Frans oli ensin renkinä useissa taloissa ja myöhemmin torpparina Kullaalla. Naimisiin mentyään 

hän muutti ensin asumaan Paluksen Peltomaan torppaan sekä myöhemmin Suonsyrjän torppaan, 

paikkaan, joka sijaitsee Palusjärven keskitienoon läntisellä rantatöyräällä. Asumisen jäänteitäkään ei 

liene enää jäljellä, koska paikalta on kaivettu viime vuosikymmeninä soraa ja hiekkaa.  

Frans Mikael ehti asua ja vaikuttaa torpassa liki 30 pitkää vuotta ennen muuttoaan Porin suuntaan. 

Tarkkaa syytä ei ole tiedossa, mutta ehkä Paluksen torppa oli käymässä pieneksi niin suurelle 

katraalle. Tietysti muitakin syitä saattoi olla vaikuttamassa. Tilattoman väen ns. palvelupakko oli 

lakkautettu 1883, mikä helpotti sisäistä muuttoliikettä: elämä syvällä maaseudulla ei ehkä tarjonnut 

riittävästi ns. sosiaalisen nousun mahdollisuuksia Frans Mikaelille, jota voitaneen pitää keskitasoa 

valveutuneempana maaseudun ihmisenä. Pitkään jatkunut lamakausi Suomessa saattoi myös 

vaikuttaa muuttopäätökseen, koska Porissa oli aina maaseutua enemmän työtä tarjolla. 

Joka tapauksessa Frans Mikael teki tärkeän päätöksen. Hän kuormasi pesueensa ”vankkureihin” 

1891 ja muutti perheineen Ulvilaan Uusikoivistolle, joka on saanut nimensä vanhan keskiaikaisen 

ratsutilan ja silloisen kartanon mukaan. Paikka on muutaman metrin Ulvilan puolella, Porin 

nykyisen lentokentän tienoilla ja esim. hieman yli kilometrin nykyiseltä ja knaftit kaksi silloiselta 

rautatieasemalta tai Porin kauppatorilta.  

Talo oli Läntisen Piirikadun pienten jatkeiden viimeisiä. Talon takana länsipuolella kasvoi metsää ja 

kulki jonkinlainen kuivalle kankaalle syntynyt kävely- ja kavioura, joka oli suosittu 

promenaadiväylänä ja jota mm. pirtutrokarit autoillaan ja hevospeleillään saattoivat käyttää. Väylä 

oli samoin kaupungin venäläisen varuskunnan ahkerassa käytössä harjoitusmaastona.  

Torpan itäpuolella oli ensin valtaosin peltoja, jokunen metsikön ”pläntti” ja harvakseltaan 

naapuritaloja, jotka sulautuivat Uudenkoiviston taajaväkiseksi yhdyskunnaksi. Talon nurkalta oli 

rautatielle ja ylikäytävälle matkaa vajaat 150 metriä.  

Rautatielaitoksella ja rautatiellä, jota parhaillaan Tampereen ja Porin välille rakennettiin ja joka 

valmistui 1895, oli oleva perheen ja suvun kohtaloissa suuri merkitys, mutta myös murheellinen 

sijansa. Frans Mikael, jonka kaksi poikaa ja usea pojanpoika löysi elämänuransa rautateiltä, sai itse 

surmansa ylikäytäväonnettomuudessa Ilmajoella ollessaan kyläilemässä nuorimman poikansa 

Aukustin perheessä ja mentyään auttamaan luonteeltaan tunnontarkkana poikaansa 

ylikäytäväveräjän sulkemisessa. 

Perheen uudeksi kodiksi tuli isohko torppa Koiviston kartanon mailla eli muutama hehtaari 

peltomaata, josta jokunen sarka oli aivan vieressä. Muut sarat olivat hajallaan aina nykyiselle 

Mikkolan alueelle asti, jossa oli suuli mm. heiniä varten. Isohko torppa tarkoitti kuistia ja kahta 

kamaria. Pihapiiriin kuuluivat vielä navetta, talli, puusuuli, kaivo, sauna, riihi ja aitta eli puori sekä 

uuden talon kehikko. Naapureina olivat mm. Haapasen, Gustavssonin, Brännforsin, Viikin, 

Peltosen, Peltoniemen, Huhtalan, Vinterqvistin ja Söderlundin talot.  



Uudelta sukunimeltäkään ei voinut välttyä: ”Kun sine Fransu ei näke täälä suot eikä syrjät”, näin 

suostutteli Reynald von Frenckell, ”mine pyyttä sinut latta bort vanha nimi ja otta uusi nimi 

Mekele.” Tähän uuteen nimeen ”Mäkelä” Fransu oli loppujen lopuksi antanut suostumuksensa. 

Uusikoivisto kuului vuoteen 1941 asti Ulvilan kuntaan, jolloin se liitettiin osaksi Poria. Näin siitä 

tuli Porin järjestysnumeroltaan 12. kaupunginosa. Kuitenkin etenkin vanhemmat uusikoivistolaiset 

tuntevat kaupunginosansa myös sen vanhalla lempinimellä "Pirunpaska". Nimi voi nykypäivän 

ihmisistä tuntua oudolta ja kenties halventavaltakin, mutta vanhojen uusikoivistolaisten tai 

pirunpaskalaisten, kuten he itse monesti itseään kutsuvat, äänessä on havaittavissa jopa selvää 

ylpeyttä, kun he tuota ilmaisua käyttävät. Nimen syntysyy on jäänyt kirjoittajalle jokseenkin 

epäselväksi, mutta pirunpaska oli aikoinaan kuitenkin lääkekasvi, jota käytettiin lääkkeenä niin 

hevosille kuin ihmisillekin. Sen sanottiin parantavan hevosen pään ja ihmisen vatsan. Muinaisessa 

Roomassa tököttiä taidettiin käyttää myös mausteena ja itämaissa ilmeisesti myös suitsukkeena. 

Laukkuryssien tapaisten kauppamiesten kuultiin tupiin tullessaan huikanneen: ”Nappia, naulaa, 

naskalia, pirunpaskaa, pippuria”... Jos nyt kuitenkin yritän kuvata sitä jotenkin, niin pirunpaskaa 

kutsutaan myös hajupihkaksi tai pirunpihkaksi. Ainetta saadaan porkkanan ja palsternakan kanssa 

samaan heimoon kuuluvasta kasvista. Nimi koostuu sanoista heimo, piru ja pahalle haiseva. 

Rungosta ja juuresta saadaan maitomaista voimakastuoksuista pihkaa, joka kuivahtaa hajupihkaksi. 

Mausteena ruuissa käytettäessä sen voi yrittää korvata inkiväärillä. 

Elämän karkeudesta ja aikansa asenteista muistan esimerkkinä, että nauruhermot laukaisi joltain 

lähinaapurilta peräisin oleva ja taajaväkisen yhdyskunnan rakennetta kuvaava tokaisu: ”Ihmise 

luuleva ett meiä lapse syövä paskaa ja paskantava rahhaa, mutt ei ...” 

Elämä ja arki Porin ”lähiössä” Koivistolla oli tietysti yksinkertaista, karkeaa ja usein niukkaakin, 

vaikka minkäänlaista varsinaista puutetta tai köyhyyden aistimuksia eivät perheen lapset tunteneet 

kokevansa. Torpassa riitti vilskettä ja oli aika piukkaakin, mutta niin oli varmaan muissakin 

torpissa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda Erika Johansdotter Mäkelä o.s. Tuomola  

s. 30.7. 1847 Kullaa 

 

 

 

 

Frans Michel Gustafsson Mäkelä s. 28.8. 1841 Kullaa 

 

 


