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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Koivisto-Seuran
puheenjohtaja
Jarmo Ratia 60-vuotta

Anders Mård: Takaisin

Puheenjohtajamme täyttäessä vuosia, haluamme välttää
hänelle lämpimimmät onnittelumme. Haastattelussa pääsemme tutustumaan Ratian
elämään koivistolaisen maanmittarin poikana.

Porin Reposaaressa
tapahtuu
Satakunnan Kansa -sanomalehdessä on uutisoitu tänään
16.1.2007 lehtemme painopäivänä, että Kuunari Koivisto on myyty. Helsinkiläinen
ostaja aikoo käyttää Kuunari
Koivistoa asuntolaivana. Tällä
uutisella, jotkin tämän lehden
kirjoituksista menettivät ajankohtaisuutensa. Kuvatut tapahtumat ovat kuitenkin osa
legendaarisen laivan tarinaa,
joka näin jatkuu edelleen.

Vuoden Koivistolainen
2007
Nyt on aika etsiä ja ehdottaa
yhteiskunnallista vaikuttajaa,
tieteen, taiteen merkkihenkilöä, kulttuuri- tai sankaritekojen tekijää Vuoden Koivistolaiseksi 2007. Vuoden
koivistolaista nimettäessä ei
etsitä niinkään koivistolaisuuteen tai karjalaisuuteen
liittyviä tekoja, vaan haemme monimuotoisemmin yhteiskuntaamme vaikuttavien
tekojen tekijää. Uskomme
nimittäin niin, että koivistolaisuus, vaikka vain ripaus koivistolaista verta, on edesauttamassa näiden arvostettavien
tekojen saavuttamisessa

Viipuriin

Kun suomenruotsalainen Ander Mård lähti Pohjanmaalta
Helsinkiin opiskelemaan journalismia, ei hän aavistanut
päätyvänsä Venäjälle uutistoimisto Nevapressin reportteriksi.
Perheinensä Pietarissa asuva Mård
on lehtijuttujensa lisäksi julkaissut
kollegojensa kanssa reportaasikirjan Pietari – Metropoli nurkan
takana, sekä vuonna 2005 ilmestyneen Takaisin Viipuriin -kirjan.
- Halusin tehdä opaskirjan, joka
samalla olisi arjen reportaasi tämän
päivän Viipurista. Aikaisemmin
Pietarista tehty kirja oli toiminut
samanlaisella konseptilla. Pietarin
ilmiöistä raportointi ja kertominen oli ollut helpompaa, koska
kaupunki on kirjoittajan kotikaupunki. Viipurissa oli löydettävä
tie syvemmälle ihmisten arkeen.
Oli hakeuduttava ventovieraiden
ihmisten seuraan. Oli löydettävä
keino ystävystyä näiden ihmisten
kanssa. Yksi tuttavuus johti toiseen ja lopulta erilaisten ihmisten
välittämien kokemusten kautta
kertomukset Viipurista syntyivät.

Jotkut haastatelluista vierastivat ajatusta aluksi. Miksi kertoa
suomalaistoimittajalle miten asiat
ovat. Mård oli selvittänyt pyrkivänsä välittämään asiat sellaisina
kuin ne ovet, sekä hyvät että huonot. Pelkoa hälvensi se, että kirja
julkaistaisiin suomeksi ja ruotsiksi. Ei tarvinnut olla huolissaan, että venäjänkieliset naapurit saisivat
aihetta kyselyihin. Mård oli myös
yllättynyt, kuinka vieras Viipurin
kaupungin historia oli viipurilaiselle sodanjälkeiselle sukupolvelle.
Viipuri on ollut merkittävä, monikulttuurinen metropoli, joka
nyt elää hieman unohtuneena.
Kirjassaan Mård kehottaa
löytämään Viipurin uudelleen.
Viipuri on keskiaikainen kaupunki ja Itämeren kosmopoliittinen
helmi, josta sodan jälkeen tuli tajatkuu sivulla 6

Kuunari
Koivisto
Mitat:129´x 29´x12,5´.
Pituus 44,3m, Leveys 8,8m,
Syväys 3,7M
Rakennusvuosi 1939-46
Kantavuus 570 tonnia.
Kuunari Koivisto on koivistolaisen puulaivanrakennustaidon
mestarinäyte. Viimeinen Karjalasta pelastettu kolmimastoinen
talonpoikaiskuunari ehti purjehtia
evakkoretken ja hylyksi päätymisen lisäksi rahti-, silli-, pirtu-, ja
asuntolaivana. Laiva oli Raumalla
ja myöhemmin Turun Pansion
telakoilla rakennettujen 93 sotakorvauskuunarin emä- ja mallilaivana. Siinä asuivat laivamestarit
Pulli ja Hollming, jotka vastasivat
laivan loppuun rakentamisesta.
Kuunari Koiviston suunnitteli ja sen rakentamisen aloitti
Koivistolla Kaarlo Pulli 1939.
Tätä ennen hän oli rakentanut
omistukseensa seitsemän muuta
laivaa. Sota keskeytti Ingerttilän
kylän Taipaleen rannassa rakentamisen, mutta lopulta 17.2.1944
runkovalmis, miinoituksesta purettu laiva laskettiin jäiden läpi
veteen ja hinattiin länteen. F.W.
Hollmingin toimisto oli valmis

merenkulkuun vuonna 1946, ja
se kuljetti ensimmäisen parrulastin Pietarsaaresta Aalborgin
kaupunkiin Tanskaan. Raumalle
rekisteröitynä laiva purjehti Itä- ja
pohjanmeren liikenteessä.
50-luvulla laiva myytiin Sipooseen. Carmen – nimisenä se
jäi kiinni 12 000 litran pirtulastin kuljettamisesta ja tuomittiin
menetetyksi valtiolle. Kuunari
astui näin Merivoimien palvelukseen. Vuosikymmenen lop-

pupuoliskolla laiva kalasti silliä
Jalostajalle Islannin vesillä. 1961
nimi muuttui Merilokiksi, mutta sillinpyynti jatkui Rymättylän
Säilyke Oy:lle. Kuunari osallistui
kaikkiaan 9 sillinpyyntiretkeen
Atlantille. Se toi Suomeen 1,5
miljoonaa kiloa suolasilliä.
1963 alus myytiin portugalilaiselle varustamolle. Se rekisteröitiin Panaman lipun alle nimellä
Simmy. Jo ensimmäisellä matkallaan kohti Lontoota sahatavaralas-

tissa ollut Simmy kärsi vaurioita
Utön ulkopuolella ja hinattiin
Turkuun. Hylyksi tuomitusta
laivasta myytiin irtaimisto. Koneet ja Runko hinattiin Maskuun, minne alus hylättiin.
jatkuu sivulla 5
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Hartaast´

HYVÄT PERUSTEET

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Nykyisin pitää olla hyvät perusteet jopa kasvatuksessa.
Ennen riitti, kun vanhemmat käskivät tai kielsivät lapselta jotakin. Opettajat ja kaikki kasvattajat saavat aina
perustella nykyään näkemyksiään asiasta kuin asiasta. Jos
he onnistuvat saamaan kasvatettavansa uskomaan perusteet hyviksi, asiat sujuvat eteenpäin. Kun elämme moniarvoisessa maailmassa, jokaisella näyttävät olevan erilaiset
päämäärät ja niinikään erilaiset perusteet päämäärien
saavuttamiseksi.

Pelastakaa Kuunari Koivisto

Mistä löytyy kansalaisadressi ”Tahdon luomutalvet takaisin” johon
voisin nimeni kirjoittaa? Riittäisikö se teko pysäyttämään kasvihuoneilmiön maapallolla? Keneen vedota, jotta Karjala palautuisi? Entä
Koiviston kirkko, mihin kolehtilippaaseen kannattaa säästetyt sentit
tipauttaa, jotta voisi vielä nähdä kirkon alkuperäisessä käytössään?
Yksi ihminen ei voi tehdä paljoa, mutta jos jokainen asiaansa
uskova tekee osuutensa, on muutos mahdollinen, niin ilmaston
Vuoden alussa on hyvä ylipäätänlämpenemisessä kuin kirkon pelastamisessa. Mutta mistä tietää,
sä tarkistaa koko elämänsä perusettä on toiminnan aika? Millaisia tekoja tarvitaan? Mitä yksittäinen
tus ja tekojensa perusteet. Se on
ihminen voi tehdä? Jaksanko välittää?
kuin laatisi vuoden talousarvioPorin Reposaaressa on tapahtunut kummia viime aikoina.
ta. Taloudessa pitää tasapainottaa
Reposaareen perustettu perinnevenetelakka joutuu väistymään
tulonsa sekä menonsa, ettei tulisi
vuoden 2008 järjestettävien loma-asuntomessujen tieltä lopullikovasti ylivelkaantumista tai ostoksesti. Telakan väistymiseen liittyy iso riita, jonka tuoksinassa niin
sia, joita saa myöhemmin katua.
henkistä kuin materiaalistakin laivanrakennusperinnettä ja tahtoa
Jotkut ovat oppineet jouluostoksistullaan tuhoamaan. Koivistolaisen laivuriperinteen ja laivanrakentaan, kun ovat joutuneet paikkaanustaidon jatkumossa perinnevenetelakalla on 15 vuotta kunnosmaan talouttaan koko seuraavan
tettu Kuunari Koivistoa.
vuoden. Jotkut saattavat jonkun
Kuunari Koiviston kunnostaminen on suururakka. Voi olla, että
tunnelatauksen johdosta menettää
se on liian suuri yksittäisille puuhamiehille, jotka ovat vuosia uuraskoko omaisuutensa tai elämänsä ja
taneet unelmansa eteen. Hankkeen ympärille perustetulle Kuunari
terveytensä äkkipikaistuksissaan tai
Koivisto ry:llekin näyttää tulleen seinä vastaan. Porin kaupunki,
jonkun riippuvuuden vuoksi.
Perinnevenetelakka ja Kuunari Koivisto ry ovat päätyneet sellaiseen
Koivistolla oli 1920-30 luvastakkainasettelun tilaan, ettei lopussa ole muita kuin häviäjiä.
vuilla herätyksen aikoja. Pidettiin
Hukataanko tähän perinnevenetelakka-alueeseen kulminoituseuroja, joihin tuli Pohjanmaalta
neessa taistelussa myös Kuunari Koivisto? Vaara on suuri, niin palmaallikkosaarnaajia, joskus pappejon henkisiä ja aineellisia resursseja on hukattu. Vieläkö hankkeen
jakin. Äitinikin tuli uskoon nuorepuuhamiehet jaksavat aloittaa alusta? Vanhojen laivojen kunnosna ja piti seuroja myös kotonamtus, perinteen välittäminen, tarvittavien työtapojen ja menetelmime Eistilän kylässä. Erään kerran
en hallitseminen ovat myös asioita, joita telakan hävityksessä on
isä oli tapansa mukaan mennyt
vaarana tuhoutua.
kalaan seurojen ajaksi. Nuorin
Ilmaston lämpenemiseen ja Karjalaan palauttamiseen liittyvät
veljeni, joka oli silloin kaksi vuoasiat ovat maailmanpolitiikkaa, johon yksittäisen ihmisen tuntuu
olevan tahdollaan vaikea suoraan vaikuttaa. Tapahtumat Kuunari
Koiviston ympärillä tapahtuvat
Suomessa, Porissa. Ne eivät ole
etäisiä asioita, joihin kosketuspintaa on vaikea saada.
Koivisto on ollut merenkulun ja laivanrakennuksen pitäjä.
Ei varmaankaan löydy ketään
koivistolaista tai koivistojuurista,
jonka taustaan meri ja sen elins. 18.5.1920 Koivisto
keinot ja elämäntapa ei liittyisi.
k. 11.12.2006 Perniö
Kuunari Koivisto on osaltaan
Kaipauksella muistaen
meidän kaikkien kulttuuriperinSisar ja sisarusten lapset
tää. Olemmeko vastuussa kulttuuriperinteemme säilymisessä?
Käy enkeli vierelläs taivaanrantaa
On askel kevyt ja jalkasi kantaa
Jos vastaus on kyllä, niin mitä
Et tunne kipuja taivaan tiellä,
pitäisi tehdä? Nimi adressiin ei
niin monta on rakkaita vastassa siellä.
taida riittää. Kuunari Koiviston
pelastamisen viimeinen hetki
on nyt. Meistä jokainen joutuu
miettimään, mitä yksittäinen ihminen, koivistolainen voisi asian
Siunaus toimitettu 29.12.2006 Läheisten läsnäollessa.
hyväksi tehdä.

Irja Maria
KITULA

Kiitämme Perniön vanhainkodin henkilökuntaa hyvästä hoivasta.

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA:
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti
Ilmestyy kerran kuukaudessa,
kuun loppupuolella.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusmateriaalin tulee olla toimituksessa lehden
ilmestymistä edeltävän kuun lopulla.

Toimitus ei vastaa sille lähetetystä materiaalista. Lehden vastuu ilmoituksista
rajoittuu ilmoitushintaan.
Kirjoittajat vastaavat tekstien sisällön
oikeellisuudesta ja toimittamiensa
kuvien käyttöoikeuksista.
Toimitus voi tarvittaessa lyhentää tai
muokata sille toimitettua aineistoa.
Liikeilmoitukset
50 snt/ppm
Kuolinilmoitukset 34 snt/ppm
Lasten kuvalliset onnittelut 6e/kpl

Aineisto mieluiten digitaalisena:
studio@salokanneltoivonen.ﬁ
Muussa tapauksessa paperikopiot ja/tai
disketti tai CD-levy sekä valokuvat
postitetaan osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Koiviston Viesti
p. 03 7824 553
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti.
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu palautuskuori osoitteineen.

tias, tuli häntä vastaan seurojen
päätyttyä. Isä nosti hänet syliinsä
ja poika sanoi lapsen terävyydellä:
“Myö männää äitin kanssa taivaaseen, mutta sie et pääsekkää”. Tuo
pojan puhe oli isälle hyvä peruste
tehdä kiireen vilkkaa parannus, eli
muuttaa mielensä uskon asioissa,
sillä toki hänkin halusi taivaaseen
perheensä kanssa. Isä osasi myöhemmin perustella toisillekin uskon perusteet niin hyvin, että sai
muitakin vakuuttuneeksi uskomisen tärkeydestä. Itse synnyin kaksi
vuotta tuon tapahtuman jälkeen,
joten minä tunsin toisenlaisen,
lempeän ja hyvän isän, verrattuna
vanhempiin sisaruksiini.
Raamattu osaa perustella hyvin varsinkin Uuden Testamentin
puolella, miksi meidän kannattaa
uskoa Jeesuksen nimen uudistavaan voimaan. Henkilökohtainen
kokemus asioitten kääntymisestä
parempaan suuntaan toimii hyvänä perustana uskossa pysymiselle

erilaisten elämän myrskyjen ja
tuulien tuivertaessa päällemme.
Jeesuksen nimi toimii vahvana perustuksena ajatuksillemme, sanoillemme ja teoillemme.
Omatunto pysyy rauhallisena ja
kiitollisena Elämän ja Kuoleman
Herralle.
Rakkaus on toinen tärkeä
ja hyvä peruste onnistuneelle
vuodelle. Tuohon kertomukseen
vanhempieni uskoon tulosta
liittyy muuan Kustaa-setä, joka
tuli Uukuniemeltä seurojen pitoon. Hänestä tuli perheemme
tukihenkilö, “rippi-isä” tai uskoon auttaja. Hän oli mennyt
naimisiin ihmeellisellä tavalla.
Hän rukoili Jumalalta puolisoa
ja lupasi ottaa vaimokseen ensimmäisen vastaantulevan tytön.
Niinpä muuan Anna-Stiina tuli
häntä vastaan, ja hän pyysi tätä
vaimokseen. Tyttö vastasi myöntävästi sillä perusteella, että “jos
sie Jumalalle kelpaat, ni kyll sie
miullekkii kelpaat”. Hyvä peruste
sille avioliitolle, joka kesti sitten
elämän loppuun asti. Rakkaus ei
tarvitsisikaan muuta perustetta.
Sille, nimittäin Jumalan valinnalle on hyvä perustaa kaikki
päätöksensä ja valintansa.
Turvallisella mielellä voimme
aloittaa vuoden rukoilemalla: “Tapahtukoon Isä Sinun tahtosi”.
Valma Luukka

Eino
VALTTI
s. 19.7.1906 Koivistolla
k. 29.12.2006 Taavetissa
Lämmöllä muistaen
Omaiset ja ystävät
Rannalla himmeän lahden
aurinko laskenut on.
Kutsu jo soi iltahuudon,
taakka jo laskettu on.

Eino on siunattu läheisten saattelemana.
Kiitos osanotosta.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset aina
kirjallisena edellämainittuun osoitteeseen.
Laita korttiin postitusosoite ja laskutusosoite, mikäli ne eivät ole samat.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 20e, sisältää vuoden
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 5e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja
kirjoituksia tullaan julkaisemaan seuran
nettisivuilla www.koivistolaiset.net

Jäsenlehden postituksesta pohjoismaihin +2e/vuosi, eurooppaan +7
e/vuosi, muualle maailmaan +12 e/v.
Pankki: Nordea Lahti 109130-305880
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Toimittaja
Ina Ruokolainen, 0400 355 243
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Puheenjohtajalt` iteltää —

Vie sie mie vikisen
Tähän päivään mennessä olen kunnon kansalaisena lukenut paljon aapisesta alkaen. Sitä seurasivat mielikuvitusta
ruokkivat sadut, pakolliset oppikirjat eri aloilta ja arkielämää rikastuttavat romaanit.
Turun ikääntyvien yliopistossa
Heli Laaksonen kertoi runonäyttein runojensa synnystä. Kuuntelin esitystä kutkuttavan uteliaana,
hymyssä suin. Varsinkin runo Itäse ihmise herätti ajatukseni, koska
olen syntynyt Koiviston Koivusaaressa ja joutunut evakkona monen kovan koettelemuksen kautta
Lounais-Suomeen.
Moni meistä karjalaisista ei
rohjennut käyttää kotimurrettaan, koska muutenkin saatettiin
leimata ryssiksi. Monesti kuitenkin ajattelen karjalaisittain ja nyt
rohkenen jopa kirjoittaa omalla
murteellani.
Mie aloin oikee miettimää,
mite myö ollaa maailmas pärjätty
ja selvitty. Perusluonteeltaha myö
ollaa ilosii, vilkkahii ja mänevii. Monet meist kyll hiljennettii
evakkotaipaleel, vaik sananlasku
neuvoo, et ilos ellää pittää, vaikka
syvän märkänis ja toivos on hyvä
ellää. Mietteissäin mie havaitsi, ett
vaikk koti-Karjala män, nii monet
neuvot ja opit on säilyneet sananparsiis.
Heli ihmettellöö, mite myö
uskallettaa jättää avame kynnysmato al. No sitävart tietyst, kos
sananpars sannoo: Kyl luotu luoksee tuupertaa ja jos höill kerra on
vispilänkauppaa keskennää, nii

pittäähä sissääkii päästä. Miulkii
sattu sellai, et jalka ovenraos sanoin tuleval miehellein: ”Vie sie,
mie vikisen. Oo vievinäis väkise.
Mie tuon ihan mieleläin!”
Sit Heli kirjoittaa: ”Ei hee
murhetu, ei hee hualetu, ei hee
pelkkä, ei mee krymppy otsas syntyne oikke käsitet…”
Mie yritän selittää näitäkin
sanoi, mitä länsisuomalaiset eivät
aina tule ajatelleeksi. Myö karjalaiset, ainakii evakot, ollaan jo ihan
tarpeeks murehittu, huolehittu ja
pelätty sillo, ko jouvuttii jättämää
kaikk. Suurel hinnal säilytettii
Suomen itsenäisyys. Ehkä myö
muututtii vähä itsepäisemmiksi,
ett jaksettii ellää ja pärjätä.
Murehtimise karkotuksee meil
on sananparret: Mikä kasteloo, se
kuivattaaki. Asjas on kaks puolta,
toine puol ja toine puol. Tää päivä
män tällai, mut yritettää huomeel.
Jos ”huoletu” tarkoittaa huolestumista, niin sitä myö kaikk ollaan
varmast opittu omilt vanhemmilt:
Älä huoli huomiseest, huomiseel
on omat huolet. Älä tie mittää toiseel, mitä et tahtois itselleis.
Pelkäämissees oppii sananparret: Älä pelkää, ei hää purematta
niele. Pittää männä, eikä vaa meinata! Mie en työtä pelkää, käyn
sen vieree, vaikk makkaamaa.

Mie kirjotin nää sananparret,
ko ne valaisoot mei tappoi ja perintehhii. Näit o paljo. Koivistol
on kerätty taltee yli 6000.
Heli ihmettellöö runossaan
itäistä ihmistä: ”…et jolla o ain
valop pääll.” Ei ihme, ko meitä
opetettii jo pienest pitäen kunnollisiks, ahkeriks ja työtä tekeviks.
Eikä ilma sitä valloo mittää tapahtuis. Vie mennessäis, tuo tullesais!
Ei kukkaa kysy, kuin kaua sitä on
tehty, mut kaik kyssyyt, kuka sen
on tehnt.
Myö koivistolaiset ollaa muutenkii kovvii haastelemmaa ja kyselemmää. Ussei toivotellaa. ”Kottii terveisi ja hyvvää vointii” Siit
tulloo mielehei Helin runo ”Sil ko
lähtee uut alkkuu kohre. Ol ilone,
ol valone, ol pulune” Erinomaisesti sanottu. Sopivis tilanteis käytän näitä sanoja rohkasuks. Oon
neuvont lapselapsii olemaa ilosii,
valosii ja pulusii. Helin Raparperisyrän-kirjan viimesen lauseen
jouvun usein sanomaa miehellein:
”Vie roskapussi mennessäs” Satakuntalaisena hää iloksein ymmärtää lounaismurretta.
Liisa Ake-Helariutta
Kertomus on WSOY:n kirjoituskilpailun satoa ja se on julkaistu Outi Pakkasen toimittamassa Elämäni lukumuisto
– kirjassa, (2005). Teksti julkaistaan
kirjoittajan luvalla.

” ITÄSE IHMISE”
Meille kaikille rakas

Mauno Aleksander
MATIKKA
s. 21.8.1929 Koivisto
k. 17.12.2006 Iitti
Meillä on niin ikävä
Liisa
Mirja ja Eero
Ville ja Anni
Marja
sisaret perheineen
muut sukulaiset ja ystävät
Niin äkkiä päivä sammua voi,
ei kohtalon kello ennalta soi.
Sydän itkee kaipuuta ikävää,
enää muiston helmet kimmeltää.

Itäse ihmise,
kui hee ollenka mailmas pärjävä?
Hee jättävä syräme avame
kynnysmato al,
nii et tiäl saak näkky.
Ei hee murhetu
ei hee hualetu
ei hee pelkkä;
sanova vaa:
Ee kun hyvvee matkoo vuan.
Oot kuun valon kanssa kulun
piällä.
Mikä heit vaiva.
Ei mee krymppy ottas syntyne
oikken käsitet,
et jolla o ain valop pääl.”

Toivon, että vuosi vaihtui rauhallisesti koivistolaisten keskuudessa. Omalta osaltani joulun pyhät, välipäivät ja uudenvuoden aika
kului työn merkeissä. Olin saanut maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaojalta tehtäväksi selvittää ministeriön organisaatiota
ja tehdä ehdotuksia johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Tehtävä
osoittautui sellaiseksi, että sitä oli mahdotonta tehdä normaalina
työpäivänä ja niin sille piti varata jouluntienoo kokonaan.
En suosittele kenellekään. Joulun tulisi olla levon aikaa ja latautumista uuden vuoden haasteisiin. Onneksi olen aikaisemmin
säästänyt vuosilomista viikon kerrallaan, että saatan tammikuussa
pitää ylimääräisen kolmen viikon loman. Lehden ilmestyessä olen
kaukomailla tavoittamattomissa. Koen sen myöhästetyksi joulun
vietoksi.
Myös Koivisto-Seuraa odottavat uudet haasteet vuonna 2007.
Jokavuotinen seuran vuosikokous ja talvijuhla järjestetään jälleen
Porvoossa ravintola Iiriksessä 10.3.2007 ja kesäjuhlat Helsingissä
28.-29.7.2007 Helsingin Koivistolaiset ry:n toimiessa järjestäjänä.
Juhlat pidetään Munkkiniemen yhteiskoululla.
Kevään aikana johtokunnalla on tarkoitus ottaa yhteyttä myös
Koiviston nykyhallintoon syksyisen keskustelutilaisuuden velvoittamana. Toimikunnat, kylätoimikunnat, sukuseurat ja paikallisseurat jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.
Seuran johtokunta on saanut esityksen myös uuden toimikunnan
perustamiseksi. Koivistolla syntyneet paljasjalkaiset koivistolaiset
haluavat perustaa senioritoimikunnan siirtämään koivistolaista perinnettä jälkipolville. Helge Teikari on selostanut tätä asiaa
Koiviston Viestin joulukuun numerossa. Toiminta on jo käynnistynyt siten, että seniorit ovat järjestämässä toukokuussa risteilyn
Kotkasta Lappeenrantaan.
Työvaliokunta keskusteli alustavasti asiasta kokouksessaan marraskuussa ja kirjallisen esityksen pohjalta tammikuussa. Työvaliokunta pitää arvokkaana kaikkea aktiviteettia seuran toiminnassa
ja etenkin sitä, että vanhempi polvi, jolla on vielä läheinen kiinnekohta Koivistolle, haluaa siirtää perinnettä nuoremmille.
Johtokunnan kokouksessa tullaan varmaan keskustelemaan siitä,
mikä on uuden toimikunnan suhde jo olemassa oleviin toimikuntiin ja onko kaikilla halukkailla seuran jäsenillä mahdollisuus
osallistua toimikunnan työhön. Asiasta varmaan käydään mielenkiintoinen keskustelu.
Toivotan vielä lopuksi seuran jäsenille energiaa, intoa ja aktiivisuutta koivistolaisuuden ja karjalaisuu-den aatteen edistämisessä.

Jarmo Ratia

Heli Laaksonen

Siunattu hiljaisuudessa. Lämmin kiitos osanotosta.

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948
Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä
- järjestää kotiseututilaisuuksi
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liitty
vää kokoamista ja tallentamista.

Puheenjohtaja, Jarmo Ratia
Museokatu 24 A 20, 00100 Helsinki
puh. 09-447 748, 040-745 2627
Varapuheenjohtaja, Juha-Veikko Kurki
Koivistontie 2 C, 02140 Espoo
puh. 09-541 6751, 0400-601 838
Sihteeri, Marja-Leena Montonen
Susisuontie 36, 06200 Porvoo
puh. 019-668 811, 040-500 5026
varalla Riitta Nurmi, Porvoo
Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Vitikainen
Ratakatu 47, 53100 L.ranta p. 05-5448850

Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Pertonpolku 11, 48410 Kotka
puh. 05-228 5621
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 09-455 0501
Jälkipolvitoimikunta, Hanna Silfver pj
Kalastajantie 7, 20780 Kaarina
puh. 02-243 2940
Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä. 019-6872845
varalla Hannu Veijalainen, Lahti

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
varalla Airi Saarinen, Turku
Risto Kitula, Perniö. 02-735 4328
varalla Ahti Kaukiainen, Salo
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Virpi Huhtanen, Espoo. 0440-501 806
varalla Heidi Myllyniemi, Helsinki
Hanna Silfver, Kaarina. 02-243 2940
varalla Tuula Koppinen, Espoo
Jorma Simola, Kotka. 05-228 5621
varalla Mirja Haapanen, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
Intiankatu 11, 00560 Helsinki
puh. 09-797 011
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150
Porvoo
puh. 040-583 5397

www.koivistolaiset.net
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Rajankäyntiä melkein koko elämä
Koivisto Seuran puheenjohtaja, maanmittauslaitoksen
pääjohtaja Jarmo Ratia on ollut tekemisissä maanmittauksen kanssa lapsesta saakka. Nykyinen kansainvälinen työ on
kuitenkin jotain ihan muuta kuin kesätyöt mittapoikana
isän apulaisena. Suurimpia haasteita on paikkatietojen
muuttaminen kansainvälisesti yhteensopivaan muotoon.
- Olen ollut maanmittausalalla
virallisesti vuodesta 1963, kun
minut silloisen pääjohtajan kirjeellä nimitettiin nuoremmaksi
maanmittausharjoittelijaksi. En
kuitenkaan innostunut mittauksesta, vaan siitä toisesta puolesta
eli juridiikasta.
Ratia valmistuikin lakimieheksi Helsingin yliopistosta, jonka
jälkeen hän on tehnyt kierroksen
maanmittaushallituksesta vesihallitukseen ja takaisin. Uralle on
mahtunut monenlaista tehtävää ja
titteliä, mutta ainakin kaksi asiaa
on kulkenut mukana: rajankäynnit ja kansainvälisyys.
- Minun kohdallani kansainvälisyys alkoi siitä, kun olin Suomen
ja Norjan rajavesikomitean sihteerinä. Kun yhteen ensin joutuu, sen
jälkeen pyydetään, hän toteaa.
Ihan pelkästä joutumisesta
ei Ratian kohdalla ole kysymys,
sillä mies on selvästi innostunut
hallinnonalansa viimeaikaisista
muutoksista kuten digitaalisen
teknologian tuomisesta karttoihin
ja rekistereihin. Lista kotimaisista
ja kansainvälisistä virka- ja luottamustoimista on mittava ja kertoo
laajasta asiantuntemuksesta. Viimeksi hänet valittiin 2006 lopus-

Jarmo Ratia
60 vuotta
Syntynyt 24.1.1947 Helsingissä
Oikeustieteen kandidaatti 1968,
varatuomari 1974.
Vesihallituksen ja vesi- ja ympäristöhallituksen ylijohtaja ja
vs. pääjohtaja 1983-1991.
Maanmittauslaitoksen pääjohtaja
1991 lähtien.
Euroopan Unionin pysyvän kiinteistörekisterikomitean puheenjohtaja Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 1.7.-31.12.2006
2004 lähtien maailman paikkatietojärjestön (GSDI) hallituksessa,
valittu puheenjohtajaksi kaudelle
2007-2008.
Harrastaa metsästystä. Syntymäpäivänä matkoilla.

sa Maailman paikkatietojärjestön
puheenjohtajaksi.
Ansiolistan sivutuotteena on
syntynyt monta hyvää juttua siitä,
miten rajoja on tarkastettu idässä
ja lännessä, milloin helikopterikyydissä
tai diplomaattikanavilla
luovien.
Yhdeksi voitoistaan
Ratia laskee
sen, miten
hän 15 vuotta
sitten sai tuoreena pääjohtajana hankittua pohjat yhteisen kartan
luomiseksi Itämeren
maiden alueelle. Kun
Venäjältä ja entisistä
Neuvostoliiton maista
ei saatu digitaalista aineistoa, Ratia päätti kirjoittaa
suoraan pääministereille.
- Laskin, että kun kerran
rikotaan kaikkia diplomaattisia sääntöjä ja ehkä jopa lakia, niin tehdään se 14 kertaa ja

lähetetään kirje kaikkien maiden
päämiehille. Esimerkiksi Saksasta
sain kohteliaan vastauksen, mutta
Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta ei tullut koskaan vastausta
kirjeeseen. Sen sijaan saimme paluupostissa koko aineiston.
Arkista ja diplomaattista työtä
riittää myös kotimaan vesi- ja maarajoilla, sillä tarkistuksia
on tehtävä maiseman

ja olosuhteiden muuttuessa. Parhaillaan on menossa rajankäyntihanke venäläisten kanssa, seuraavana on vuorossa Ruotsi.
- Suurin tarve on Venäjän rajalla, sillä siellä raja perustuu
1946 tilanteeseen,
jossa

raja oli 20 metriä tietystä kuusesta
tai ladosta.
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Maanmittarin poika
Jarmo Ratian molemmat vanhemmat, isä Yrjö ja äiti Irja, s.
Lahti, syntyivät Koivistolla. Isä
oli kotoisin Penttilän kylästä ja
äiti kauppalan Möllikänniemestä,
jossa hänen isällään oli kauppa.
Vanhemmat lähtivät jo 1936 Helsinkiin opiskelemaan eivätkä enää
perheen perustettuaan palanneet
Koivistolle asumaan.
Jarmo syntyi 1942, kun perhe asui Orimattilassa ja Yrjö Ratia
oli Hollolan maanlunastuslautakunnan puheenjohtajana. Isä oli
myös koulutettu maanmittari,
joka ei kuitenkaan saanut virkaa etelästä. Niinpä perhe
muutti Korpilahdelle, josta
äiti sai englanninopettajan
viran.
- Nuoret maanmittarit
lähetettiin siihen aikaan
Lappiin tai muualle
Kuusamoon, mutta
isä kieltäytyi. Häneltä meni monta
vuotta ”taksamaamittarina” ennen
kuin hän sai
viran läheltä
perhettä.
Karjalaisuus ja
koivistolaisuus

Magnus Scharmanoﬃn
ottama kuva Jarmo Ratiasta
vuodelta 1992

olivat perheessä läsnä mukavina
muistoina ja vanhempien ystäväpiirin kautta. Korpilahden talokin
sain nimen Möllikkä.
Jarmo Ratia kiinnostui juuristaan tarkemmin 1970-luvun
lopussa, jolloin hän teki tutkimuksen omasta suvustaan. Suku
oli alun perin Humaljoelta, mutta
isoisä Anttoni muutti Penttilään
kotivävyksi Kaukiaisille. Viljo
Ratia oli Yrjön veli ja Jarmon setä. Osa Ratia-nimisten sukujen
yhteyksistä on vielä selvittämättä,
mutta muutkin Ratiat ovat kotoisin läheltä Koivistoa, Kuolemajärveltä ja Johanneksesta.
Tavallaan juurillaan Ratia
on myös nykyisin, kun hän asuu
Helsingin Museokadulla isoisän
hankkimassa asunnossa. Talo tuli
tutuksi jo opiskeluaikojen tukikohtana, ja myöhemmin Jarmo
lunasti asunnon itselleen.
Vaikka Ratia ei aiemmin toiminut Koivisto-Seurassa, hän koki
asian omakseen, kun pari vuotta
sitten tuli pyyntöjä puheenjohtajaksi. Koivistolainen aate on
osoittanut voimansa pysymällä
hengissä yli 60 vuotta.
- Asia on tärkeä, mutta hengissä
säilyminen on tietysti haaste seuraavissa sukupolvissa. Minusta se
lähtee pienistä ympyröistä eli kodista, kylästä ja suvusta ja laajenee
sitten koko koivistolaisuudeksi ja
karjalaisuudeksi.

Ei taloa Venäjältä
Jarmo Ratia otti syksyllä vahvasti
kantaa sen puolesta, että Koivisto
Seuran kannattaa luoda toimivat
yhteydet Primorskin nykyhallintoon. Erityisen tärkeää se on
nykyisessä Venäjän tilanteessa,
jossa öljysataman tuomat rikkaat
rakentavat taloja ja turvamuureja
suosituille asuinalueille kuten Primorskin rannoille.
- Kuinkahan kauan nykyiset ja
uudet asukkaat katsovat hyvällä
silmällä sitä, että siellä retkeillään,
jos meillä ei ole mitään virallisia
yhteyksiä paikallisiin.
Ratia ei itse haaveile minkäänlaisesta kiinteistöstä Venäjän
puolelta. Maanmittausalan ammattilaisena hän on nähnyt, ettei
naapurimaassa vielä yli 15 vuotta
Neuvostoliiton kaatumisen jälkeenkään ole kattavaa rekisteriä,
johon voisi kauppatilanteessa
luottaa.
- Venäjälle ei ehtinyt muodostua
yksityisen omistusoikeuden perinnettä edes ennen vallankumousta. On aika huolestuttavaa, että
kansainvälinen suuryritys Shell
joutui perääntymään Sahalinprojektistaan. Maassa ei ole vielä
sellaista investointivarmuutta, että
ainakaan minä sinne lähtisin.
Ina Ruokolainen

sivulta 1. Kuunari Koivisto
Kuunarin pelastus alkoi syksyllä-83, jolloin Pekka Kärkkäinen
ilmoitti hylyn Maskun nimismiehelle löytötavaraksi. Puoli vuotta
myöhemmin laivan uusi omistaja Kärkkäinen saattoi hinauttaa
pumppujen ja ponttonien avulla
aluksen Teijon Telakalle, jossa
kunnostustyöt alkoivat.
Kuunari Koiviston kunnostustyö on ollut vaativa ja monivaiheinen urakka. Teijolta laiva siirrettiin
Förbyn laituriin Särkisaloon, jossa
talkootyö jatkui. Laivan kunto arvioitiin. Laivan kunnostaminen
kokonaan puulla oli osoittautunut mahdottomaksi. Kaikki tammikaaret olivat lahonneet makuutusrajasta poikki ja alusta uhkasi
luhistuminen. Laivan ulkopuolelle tehtiin hengittävä ferrobetonikuori, joka suojaa laivan sisäisiä
puurakenteita Suomen pohjoiset
olosuhteet huomioiden.
80-luvun lopulla telakoitu
alus saatettiin laskea vesille. Laiva
hinattiin Porin Reposaareen, jossa
työtä oli tarkoitus jatkaa. Kunnostus ei kuitenkaan edennyt toiveiden mukaan. Alus päätyi hylyksi
pohjaan. 1991 Konsultoin HS Oy
otti projektin uudelleen työn alle.
Kuunari Koivisto lahjoitettiin
vartavasten perustetulle yhdistykselle. Vuosituhannen vaihteessa
alus oli määrä telakoida 10 vuoden
vesillä olon jälkeen ja viimeistellä
vedenalaiset osat kuntoon.

Kuunari Koivisto on ainoa
Suomessa tehty suuri
purjealus, joka olisi vielä
kunnostettavissa
15 -vuotta kestäneen kunnostusurakan tavoitteena on ollut tehdä
laivasta omilla koneilla liikkuva,
takiloitu nuoriso- ja tapahtumatila kahvioineen ja majoitus-

paikkoineen. Suunnitelmissa on
ollut laivarakentamisen verstastiloja, koulutus- ja opetustiloja sekä näyttely- ja kokoontumistiloja
merellisiin harrastuksiin.
Kuunari Koiviston kunnostustyötä tehnyt Kuunari Koivisto
ry sekä Perinnevenetelakka ovat
joutuneet valtaviin eturistiriitoihin Porin kaupungin kanssa.
Perinnevenetelakan alkuperäinen
vuokrasopimus päättyy keväällä 2007. Reposaaressa sijaitseva
telakka-alue tyhjennetään telakkatoiminnasta vuoden 2008 loma-asuntomessujen alta. Koska
työt eivät ole edenneet yhteisymmärryksessä, on Porissa päädytty
kriisitilanteeseen. Vaarana on, että
Kuunari Koiviston kunnostustyöt
päättyvät lopullisesti hankkeen
henkiseen konkurssiin ja resurssien täydelliseen loppumiseen.
Laivalle etsitään nyt uutta
kotisatamaa Etelä-Suomen taajamasta, jossa se palvelisi nuorisolle
tarkoitettuna vene- ja entisöintipajana. Laivasta on tarkoitus rakentaa liikkuva käsityöpaja, jolla
voisi osallistua erilaisiin merellisiin tapahtumiin ja samalla kertoa uudesta osaamisesta veneiden
ja laivojen saneerauksen alalta.
Koivistoon tulee kahvila ja hyttejä vieraille. Laivassa on valmiina
henkilökunnan asunnot ja mukavuudet. Ruuma on lankutettu
valmiiksi työpajaksi.
Tuleva kotisatama pitäisi olla
helposti saavutettavassa paikassa,
jolloin peruspalvelut ja matkailu
olisivat turvattuja ja laivan tarjoamat merelliset palvelut helposti
saavutettavissa.
Kuunari Koivisto ry, kuunari.
koivisto@pp.inet.ﬁ
Riikka Salokannel
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Tiedätkö
jotakin
Karjalan
museoista?
Museoamanuenssi FT
Hannu Takala tekee parhaillaan tutkimusta luovutetun Karjalan museoista ja
esine kokoelmista. Akuliina
Aartolahti toimii tutkimusprojektissa tutkimusapulaisena.
Parhaiten Karjalan museoista
tunnetaan Viipurin, Sortavalan ja Käkisalmen museot. Tietojemme mukaan alueella oli
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kuitenkin myös lukuisia muita
museoita, kotiseutu- ja pitäjänmuseoita, joita perustettiin
erityisesti 1930-luvun aikana.
Arkistolähteet eivät kuitenkaan
näistä museoista tai niiden kokoelmista mitään kerro. Arkistoissa
ei myöskään ole säilynyt tietoa
siitä, miten näille museoille kävi
- ehdittiinkö niitä evakuoimaan
ja mikäli ehdittiin, missä näiden
museoiden kokoelmia nykyisin
säilytetään.
Tietojemme mukaan myös
Koivistolla olisi ollut museo. Koska emme ole löytäneet arkistolähteitä, kysyisinkin nyt teiltä, onko
seuranne tai jäsenistönne hallussa
mahdollisesti tietoja museosta,
esimerkiksi museon arkistoa tai
arkistoaineistoa Koiviston evakuoinnista. Tai onko seuranne
jäsenillä mahdollisesti arvokasta
muistitietoa museosta?
Ystävällisin terveisin
Akuliina Aartolahti, Huk
Tutkimusapulainen
S.posti: eaarto@utu.ﬁ
Lahden kaupunginmuseo
Hannu Takala
PL 153, 15111 Lahti
p. 03-8144 497

Takaisin Viipuriin (2005). Anders Mård, Magnus
Londen, Alexander Belenki, valokuvat.
Kustannusosakeyhtiö Tammi, ISBN 951-31-3426-1

sivulta 1, Takaisin Viipuriin.
vallinen venäläinen pikkukaupunki. Kirja on sekoitus reportaaseja
ja konkreettisia matkavihjeitä.
Kirja ottaa mukaansa kiertokävelylle Viipuriin, sen tunnetuimpiin
nähtävyyksiin. Samalla se sisältää
kertomuksia tämän ja eilispäivän
viipurilaisista, joilla kaikilla on intohimoinen suhde kaupunkiin.
Venäjän mittakaavassa Viipuri
on hyvä kaupunki elää. Kaupunki on suhteellisen pieni ja rajan
läheisyys tuo vaurautta ja elämää
kaupunkiin. Tosin venäläisille Pietarissa Viipuri ei merkitse paljoakaan. Heille se on kaupunki lähellä
Suomen rajaa. Samaan aikaan Koiviston, Primorskin alueen merkitys
kasvaa öljysataman myötä koko
ajan. Muutenkin suhtautuminen
suomalaisiin on Viipurissa ja Pietarissa erilailla. Rajan lähellä, ollaan
hieman varuillaan siitä mitä, suo-

malaiset Viipurista haluavat. Pietarissa suhtautuminen Suomeen ja
suomalaisiin on avoimen hyväksyvää, optimistista, jopa ihannoivaa.
Nyt Anders Mård työstää kirjaa Tallinasta. Samalla lailla kuin
kahdessa aikaisemmassa oppaassa,
hän pyrkii esittelemään kaupunkia
turisteille suunnattuja opaskirjoja
aidommin. Kirja valmistuu keväällä, jonka jälkeen Mård suuntaa
tiensä Kannakselle. Raportoitavaa
riittää. Karjala ennen ja Karjala nyt
ei ole sama asia. Monessa paikassa
paikallisen väestön ja matkalaisten
välillä on tyhjiö. Viipurissa tämä
tyhjiö korostuu. Viipurissa nykyisin asuvilla ihmisillä samoin kuin
sinne matkaavilla suomalaisilla, on
jonkinlainen omistajuus kaupunkiin. Historiaa tuntevina tiedämme, ettei omistajuus ja kokemukset
ole yhteisiä, joten ihmisten välissä

oleva kuilu on suurempi.
Kun ensikesän Koiviston
matkalla linja-auto pysähtyy pariksi tunniksi Viipurin torin laitaan, voisi piraattiostosten sijaan
tutustua johonkin kirjan esittelemään kohteeseen, kenties jopa
kirjan näkökulmasta. Kirjaa avaa
silmiämme ymmärtämään Viipuria ja viipurilaisia uudella tavalla.
Voimme kirjan kanssa tarkkailla
viipurilaisia ilmiöitä sivusta tai
kenties Anders Mårdin tavoin uskaltautua lähemmäksi viipurilaista
elävää elämää. Kirjan tekstiä lainaten: On aika palata Viipuriin.
Kuin viaton avioerolapsi tuo ylpeä
kaupunki odottaa, että saisi taas
toteuttaa kutsumustaan idän ja
lännen kohtaamispaikkana.

Heikki-nukke sotatantereella
Oli jouluaatto 1938. Äiti pyysi 7-vuotiasta tytärtään saunaan, johon tytär vastasi: ”Ei
mennä vielä. Joulupukki tulee kohta. Nyt voi tulla se oikea joulupukki, eikä niinku viimevuonna se naapuri Onni. Sille mie en kyllä nytkään laula.” Äiti kiirehti kuitenkin saunaan ja sinne oli mentävä.
Kuinka ollakaan, saunomisen
aikana oli käynyt joulupukki ja
tuonut lahjansa. Siellä oli tytölle
pieni puinen keinutuoli ja vielä
jokin pahvilaatikko. Kun laatikko
avattiin, sieltä löytyy – oi ihmettä – SILMÄNSÄ SULKEVA JA
ÄÄNTELEVÄ POIKANUKKE.
Sille oli heti tiedossa nimi: ”Se on
Heikki.” Koko jouluaaton tyttö istui uudessa keinutuolissaan ja ihaili
nukkeaan, miten se avasi ja sulki
silmänsä, miten se äänteli ja miten
kauniit kaksi hammasta sillä oli.
Heikki oli myöhemmin sellainen ihme, jota käsiteltiin varovasti.
Naapurin tytöt saivat vain ihmetellä, miten kaunis se oli, miten ihmeellisesti se avasi ja sulki silmänsä ja jopa äänteli, kun sitä vatsasta
painoi. Aikanaan tytölle selvisi, että
nuken oli tuonut setä, joka palveli kaukomailla käyvissä laivoissa.
Nukke oli tuotu Saksasta.
Tuli marraskuun 31. päivä
1939 ja käsky lähteä evakkoon.
Koska mukaan ei saanut ottaa
kuin vaihtovaatteet kahdeksi viikoksi ja vähän evästä, äiti keräsi
varmuuden vuoksi patjanpäälliseen paremmat käsityönsä, valo-

kuvat – ja Heikki-nuken, ja vei ne
turvaan perunakellariin. Sieltähän
ne löytyisivät, kun kotiin päästäisiin takaisin. Niin oli lähdettävä
härkävaunussa sotaa pakoon kohti tuntematonta. Kotimieheksi jäi
äijä, äidin isä.
Evakkopaikassa tytöstä aika
tuntui pitkältä, kun ei päässyt
kouluun eikä ollut mitään tavaroita joilla leikkiä. Heikki-nukkea
oli ikävä. Kotiin palaamisestakaan
ei kuulunut kahden viikon kuluttua mitään. Jopa äijäkin tuli joulukuun puolivälissä perheensä luo.
Miten hän lienee osoitteen saanut,
mutta suoraan oikeaan paikkaan
hän tuli. Hän kertoi, että sotilaat
olivat lähettäneet hänet matkaan,
kun tulitus oli niin kovaa, että hän
vain pyöri kotimökin lattialla. Äijällä oli mukanaan nyytti kotoa
tuotuja tavaroita, joita hän oli kiireesto kerännyt. Tyttö odotti, että
joukossa olisi ollut Heikki-nukke,
mutta perunakellariin äijä ei ollut
ehtinyt mennä.
Tuli joulu 1939. Se vietettiin
evakkopaikassa Kuhmalahdella,
Näppilän talossa. Isäntäväki järjesti talon isossa pirtissä runsaan

jouluaterian, jonka jälkeen oli
monenlaisia seuraleikkejä. Joulupukkia ei kuitenkaan tullut, koska lahjoja ei pystytty hankkimaan.
Tytöllä oli entistä suurempi ikävä
Heikki-nukkeaan. Mutta hän sai
äidiltä luvan tehdä nenäliinasta
nuken. Keskelle nenäliinaa tuli jotain täytettä, joka sidottiin
narunpät6källä nuken pääksi., ja
niin oli nukke valmis. Se oli Heikin korvikkeena.
Joskus helmi-maaliskuussa
1940 tuotiin yllättäen patjakangaspaketti. Siinä oli viesti naapurin
isännältä, joka kertoi perääntymismatkalla löytäneensä perunakellarista käärön, jonka lähetti omistajilleen (mistä lienee osoitteen
saanut?). Kun paketin sisältöä tutkittiin, sieltä löytyi myös Heikkinukke täysin vahingoittumattomana. Tytön riemun voi arvata.
Pian 68 vuotta täyttävä nukke
on saanut rauhoittua sotakokemuksistaan. Se on enimmäkseen kaapissa piilossa ja kun se otetaan lasten
ja lastenlasten ihailtavaksi, he saavat
kuulla Heikki-nuken tarinan.
Anja Nyroos

Tyttärentytär Emilia 8v. sylissään Heikki-nukke 68v.

Riikka Salokannel
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Minä vai Me?
Luin Polio – lehdestä artikkelin yllä olevalla otsakkeella.
Se herätti minut ajattelemaan Karjala-asiaa nimenomaan
yhteisenä asiana.
”Vuoden 2002 lopulla Suomessa
oli rekisteröitynä 162 965 yhdistystä. Vuosina 1996–98 rekisteröitiin yli 10 000 uutta yhdistystä.
Yhdistystoiminnan kriisiä ei ainakaan näiden lukujen valossa Suomessa pitäisi olla. Onko yhdistystoiminnalla nopeasti muuttuvassa
ja verkostoituvassa maailmassa tilaa? Odotamme yhdistyksiltämme
samaa nopeutta ja tuloksellisuutta
kuin hyvin toimivalta yritykseltä.
1980-luvulta lähtien yhteiskuntaa hallitseva suunta, yksilöityminen, on myös suuntaus yhdistystoiminnassa. Yhä useampi
perustettava yhdistys on yhden
asian liike. Yksilöityminen on
tuttu suunta myös yksittäisen
ihmisen ja yhdistyksen välisessä
suhteessa. Parhaimmillaan se tarkoittaa sitä, että yhdistys toimii
kollektiivina, joka aidosti välittää
yksilöiden erilaisia kokemuksia
yhteiskunnalle tiedoksi. Tällaises-

sa malliyhdistyksessä erilaisuutta
kunnioitetaan ja osaamista hyödynnetään oikealla työnjaolla.
Pahimmillaan yksilöityminen on
egoismia, jossa ajetaan henkilökohtaisia etuja käyttämällä muita
jäseniä hyväksi. Kysymme: ”Mitä
voin SAADA? Emme kysy: ”Mitä
minä voin ANTAA””
Lainaus pani minut miettimään, miten on oman toimintamme laita. Toimimmeko minä
vai me hengessä. Edistääkö toimintamme karjalaisuutta, jonka
pitäisi olla meille kaikille se yhteinen asia. Uskon, että useimmat ajattelevat ja toimivat täysin
aidosti oman läheisen yhdistyksen hyväksi. Tapahtuuko muutos,
kun joudumme toiminnassamme
ottamaan huomioon jonkin toisen yhdistyksen tai yksikön asian.
Jonkin, joka on ajamassa samaa
Karjala-asiaa ehkä vähän toisesta
näkökulmasta asiaan paneutuen.

SÄHKÖURAKOINTI
KIIKKA & KONTTILA OY
PL 19
00581 HELSINKI

Susitie 12
00800 HELSINKI

PUH. 09-8624 2040
FAX 09-8624 2050

Pidämmekö yhtä tärkeinä
Karjala-seuroja, sukuseuroja, pitäjäseuroja, säätiöitä, sekä näiden
yksikköjen yhdistäjiä, piirejä, sukuseurojen liittoa, pitäjäseurojen
liittoa, säätiöiden yhteistä asiaa
ja ennen kaikkea meitä kaikkia
yhdistävää Karjalan Liittoa? Vai
kuuluuko huuliltamme kysymys:
Mihin me tarvitsemme piiriä tai
liittoa? Mitä se meille antaa?
Tämä kysymys konkretisoituu kysymykseen kannattaako
minun maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksua. Mitä minä saan siltä?
En ole varsinaisesti huolissani siitä
saako liitto riittävästi jäsenmaksutuloja. Olen todella huolissani siitä,
olemmeko unohtamassa yhteisen
Karjala-asiamme ja sen edistämisen?
Tosin, jos olemme sitä mieltä, että 5
euroa Karjalan Liitolle on liian suri
uhraus, olemme unohtaneet, mitä
Liitto on tehnyt silloin, kun sotakorvausasiaamme ratkaistiin. Ilman
Karjalan Liiton pontevaa asioihin
puuttumista, olisivat sotakorvaukset jääneet 10 % menetyksistä. Nyt
tiukka asioihin puuttuminen nosti
korvaukset 30 prosenttiin. Eiköhän
meidän pitäisi edelleen olla voitolla,
vaikka 5 euroa uhraisimmekin.

Kuiva Juhannus ja nallipyssy
Meren saaristossa hellekausien
kuivuus pahenee oleellisesti tuulten vaikutuksesta. Puut jotka ovat
yhtenä päivänä vihreitä, saattavat
navakan lounaistuulen puhalluksen jälkeen olla seuraavana
päivänä täysin kuolleita. Lehdet
saattavat kyllä olla yhä vihreitä,
mutta käteen otettuina ne rasahtavat kuivaksi silpuksi. Tällaisen
kokemuksen jälkeen ymmärtää,
mitä tarkoittaa Raamatun kukkia
koskeva sanonta:”Kun tuuli käy
niiden ylitse, ei niitä enää ole”.
Vuonna 1963 pääsi kurkisukuinen perhe Lounais-Suomen
saaristolla olevaan kesäkotiinsa
vasta juhannukseksi. Alkukesä oli
ollut sateeton, helteinen ja tuulinen. Miltei kaikki alle viisimetriset lehtipuut olivat kuivuneet,
kanervikko oli ruskistunut elottomaksi ja pihanurmi keltaiseksi.
- Pihamaata katseleva perheenäiti
puuskahti sanomaan: “ Kyllä sen
nyt ymmärtää, miksi tämän tontin
sai alle sadalla tuhannella vanhalla
markalla”. Pakkauslaatikkoa purkava perheenisä nosti samanaikai-

MATKATOIMISTOPALVELUT RYHMILLE, TILAUSAJOT

PORNAISTEN MATKAILU OY
P. 019-664 7269, 0400-184 899

07170 PORNAINEN

Suomalaista puutavaraa
- tärkeintä on hyvä laatu,

TANTTUTIE 6, 49460 HAMINA, Puh.: (05)7575 200, Fax.: (05) 7575 250
E-mail: havesa.timber@havesa.ﬁ
www.havesa.ﬁ

Mainos ja tabloid -lehdet
painaa

Lehtipaino Keskiuusimaa
Riihimäki

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

Sirkka-Liisa ja Pekka Nuorteva

Terveisin Pentti Karvonen

Akuis Viestist löytyis tillaa täl miu runollei “Pakkoo, pakkoo!”? Se perustuu
mei äiti merkintöihi talvisova syttymise ajalt. Miul ois takotus kirjottaa siihe
jatkoks viel kaks muuta runnoo: Viipuri lahe ylitys ja Matka Hämmeesee. Sit
myöhemmi, jos sopis vaik nekkii viel Viesti sivuil tänä talveen.

Pakkoo, pakkoo!
Saare poliisi ol käynt käskemäs,
kiertänt talost talloo pyörä seläs:
Kaik pittää jättää
jo tunni sissää,
ja mukkaa saap ottaa
sen vaa, minkä käsissää kantaa jaksaa.

Karjala-tuotteiden erikoisliike
Tilaa ilmainen kuvastomme
Puh. 05-541 4650, Kauppakatu 41, Lappeenranta
www.kareliaklubi.com
—
kauppa@kareliaklubi.com.

sesti esiin suurin toivein ostetun
kirjan: “Kaunis puutarha”. Hän
kommentoi tilannetta toteamalla:
“Tulipa hankituksi vääränlainen
kirja. Kyllä meillä nyt pitäisi olla
käsissämme opas: ”Kasvinviljely
Saharassa”.
Kuivuuden keskellä ja talon
vierustalla luikerteli pirteä kyy.
Se iski Sirkka-Liisa äidin jalkaan,
mutta onneksi kenkään ja livahti
sitten talon alle piiloon. “Oliks se
kyy sitten pelkuri”, kysyi kolmivuotias Eeva-Maria, kun hänelle
kerrottiin tapauksesta.
Oli myös aika, jolloin valmistauduttiin viettämään juhannusta
ja Jussinpäivää. Eeva-Maria katseli,
kun kakkupaperin reunaan leikattiin serkkuhiirten (= perheen iltasaduissa esiintyvän hiiriperheen)
kuvia ja lausui haikeana:”Voi
kun minullakin olisi nimipäivät,
ja minulle laulettais’ ja annettais’
nallipyssy.”

Kauhu kouras syänallaa.
Mie lähin naapuurii juoksujalkaa.
Kotoon siel ei olt kettää,
ei ristisieluuka ennää.
Ovi sulettu luuva varreel.
Kaik Patalaa jo varmast olliit männeet.
Toisee naapurii mie kiirehi.
Sielt löysin viel Aukusti Amali.
Hää ol justii pest pyyki.
“Kaik vaatteet viel märkii!
Mitä mie nyt lapsii pääl panisi?”
Itku silmäs hättäili Amali.
“Miekii vast leivät sain uunii,
ko pihhaa polki poliisi.
Turhaa mie häneel seliti:
Mite koin mie voisi jättää,
ko lapsetkii o männeet kyllää?”
Näiviisii Amaliil mie kerroin.
Kottii kiirehest takasii mie juoksin.
Leivät uunist ulos otin;
puolraakoiha ne viel olliit tietystkii;
pari leipää tyynyliina sissää peittelin.
Leipii pääl lapset rattaisii
istumaa kummatkii laittelin.
Pihhaa Patalast juoks samas
nuoremp veljei, ja kovast
hää minnuu hoputti matkaa:

tiistai, 26. joulukuuta 2006 Martti Piela

“Tuo sukkelaa, sukkelaa,
taik lapseis myö mukkaa otetaa!
Ommii teitäis saat yksinnäis sie jäähä kulkemaa.”
Emmie osant poikii paremmi pukkeeka.
Leipää paistaes ko olt vari. Huomasin,
rattahii Patalaa päi ko työntämää läksin,
toine jalka juosten, toine käyven,
et paitaa pääl en olt saant itseelkää.
Hakkas syän: Tapaanks mie lapsiai ennää?
Lapset kaik olliit talleel!
Ei lähtent olt laiva viel.
Sit illasuus tuotii meil sana:
Ei Tähti tännää tuokkaa.
Aamul varrai kaikkii vast pittää
valmiit olla salmi ylittämmää.
Kello kuus tie rantaa
ol täys jo kansaa:
ol lapsii, ol naisii, ol vanhuksii.
“Ei kauvaa varmast kestä tää retki.
Käyp niiko Kapina aikaanki:
pari viiko pääst myö päässää jo kottii takasii!”
Ko rantaa myö sit ehittii,
ni huuto kuultii:
“Ilmahälytys! Suojaa kaik etsikää!”
Osa takasii juoks metsää:
Osa osant ei ees pelätäkkää.
Jäivät rannaal vaa sijoillee kyyristelemmää.
Sitko vaara ol ohi,
laivaa nousta myö saatii.
Alko matka yli salme lopultakkii.
Kohti kauppalaa käi tie.
Mihi päättyykää se?
Koit ikusest mänettykö lie?
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Onnitteluit` ja
muistamissii`

Tääl` tapahtuu
Suomen Koivisto-Seura ry.n vuosikokous

HELLEVI HILSKA-SALONEN
on suorittanut 12.12.2006
Tampereen Yliopistossa
yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon.
Hellevin isä oli
Vilho Mattias Hilska,
Koiviston Härkälästä.

Koivisto-tuotteita myynnissä
Kassi 13€, sininen

10.3.2007 Ravintola Iiris, Porvoo klo 10.00

Servetit, sininen ja valkoinen
ruokailu 7€
kahvi 6€

Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat
Tervetuloa
Johtokunta

Talvipäivät

Koiviston arkielämää 25€
Leena Rossi

Koivistolaiset evakossa 25€
Leena Rossi

10.3.2007 Ravintola Iiris, Porvoo klo 13.00 alkaen

Terveystieteiden maisteri ANTTI NIEMI väitteli
15.12.2006 Oulun yliopiston Lääketieteellisen
tiedekunnan hoitotieteen ja terveyshallinnon
laitoksessa aiheenaan
“Röntgenhoitajien turvallisuuskulttuuri säteilyn
lääketieteellisessä käytössä - Kulttuurinen näkökulma (Radiographers safety
culture in medical use of
radiation - a cultural point
of view)”.
Antin isänisä on Nestori
Niemi Koiviston Vatnuorista Körin kylästä ja
isänäiti on Hilkka Niemi
os. Hämäläinen Koiviston
Kiiskilästä.

Noutopöytä 24€ /henkilö
Ohjelmasta vastaa Turun ja ympäristön Koivistolaiset

Vuoden Koivistolainen 2007

Karjalan perinneruoka-kirja 5€

Koivisto muisto meren rannalta 22€
Otava

Pronssilaatta 8cm 35€

Neljännesvuosisata lottatyötä Koivistolla
-kirja 8,50€

Suomen Koivisto-Seura ry nimeää järjestyksessä toisen Vuoden
Koivistolaisen. Vuoden Koivistolainen 2007 valinta julkistetaan
Koivisto–juhlien yhteydessä Helsingin Munkkiniemen yhteiskoululla 28.–29.7.2007.
Vuoden Koivistolaiseksi nimetään koivistolaisia sukujuuria omaava henkilö, jonka yhteiskunnalliset ja kulttuuriset toimet ja teot
ovat erityisen merkittäviä ja myönteistä kehitystä edistäviä.
Viime vuoden Vuoden Koivistolaiseksi nimettiin Taidekeskus Salmelan johtaja Tuomas Hoikkala, joka isänsä puolelta on lähtöisin
Koiviston Makslahden kylästä. Taidekeskus Salmela merkitys kulttuurielämälle on laadukkaan ja taatun kuvataiteen esilletuomisessa
ja erityisesti nuorten kuvataiteilijoiden tukemisessa.
Nyt haemme tämän vuoden ehdokkaita Vuoden Koivistolaiseksi
2007. Kirjalliset ehdotukset perusteluineen tulee toimittaa Koivisto –Seuralle 1.2.2007 mennessä.

Hakkeluslaatikko ja rauta 35€

Riipus nahkanauhalla 32€

Koivisto-Seuran kultaiset ansiomerkit
HEIDI LEHTINEN valmistunut tradenomiksi Lahden
Ammattikorkeakoulun
Liiketalouden laitoksesta.

Hakemukset Koivisto-Seuran kultaisen ansiomerkin saamiseksi,
tulee jättää Seuralle 1.2.2007 mennessä. Kultaisella ansiomerkillä
voidaan palkita seuramme ja koivistolaisuuden hyväksi tehdyssä
pitkäjänteisessä työssä ansioituneita henkilöitä.

JENS BERGMAN valmistunut insinööriksi EvtekAmmattikorkeakoulusta.

Seuran sihteeri ottaa ehdotuksia ja hakemuksia vastaan.

Molempien iso-äiti Liisa
Lehtinen os. Heinonen
Koiviston Alvatista.

Koivisto-Seura ry
sihteeri
Marja-Leena Montonen,
Susisuontie 36,
06200 Porvoo.
Lisätietoja numerosta 019-668 811 tai 0400 601 838.

Tällä palstalla julkaisemme myös
kuvallisia onnitteluja 6e/kuva.

Vatnuorilaisten Talvitapaaminen

Aineisto vastaanotetaan mieluiten
digitaalisena, otsikolla:
Koiviston viesti/onnittelut, osoitteeseen: studio@salokanneltoivonen.ﬁ.
Muussa tapauksessa disketti tai
CD-levy.
Valokuva osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Päijänteenkatu 11, 15140 Lahti.
Tekstiä voit liittää mukaan tekstiä
90 kirjaimen verran.
Kuvien lähetys omalla vastuulla.
Kuvat palautetaan vain jos mukana on osoitteellinen kirjekuori
postimerkkeineen.

Järvenpäässä 10.2.2007 klo 12.00
Tapaamispaikkana Työ-ja Toimintakeskus, Myllytie 11, Järvenpää.
Ohjelma aloitetaan ruokailulla jonka jälkeen tervehdyssanat, vapaata keskustelua sekä yhteislaulua Anna Rautojan johdolla.
Paikalla mahdollisuus ostaa Sirkku Moision kirja, Vatnuori Muistoissain, evakkotarinoita.

Korvakorut 25€

Pöytäviiri 26€

Tuuliviiri 66€

Solmioneula 30€

Mobile 26€

Isännänviiri 52€

Ilmoittauminen 5.2.2007 mennessä puhelimitse
Risto Rusi 0400-559992 tai
Eero Hellä 040-7428386
Osallistumismaksu 25 e
Lämpimästi tervetuloa!
Hallitus

Koivistotuotteiden tilauksia ottaa vastaan Suomen Koivisto-Seura r.y.n
Sihteeri, Marja-Leena Montonen Susisuontie 36, 06200 Porvoo.
puh. 019-668 811, 040-500 5026

