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Tiedättekö? 

1. Missä Koiviston vanhan
 kirkon saarnatuoli oli 
 säilytettävänä ennen 
 talvisotaa?
2. Kuinka paljon koivisto-
 laisia kaatui talvisodassa ja 
 kuinka paljon jatkosodassa 
 Koiviston seurakunnan 
 kirkonkirjojen mukaan?
3. Minä vuonna rakennet-
 tiin Koiviston kirkkoher-
 ran pappila, joka tuhoutui 
 talvisodassa?
4. Miten valittiin v.1869 
 Koiviston ensimmäisen 
 kunnanvaltuuston 
 valtuusmiehet?
5. Minä vuonna aloitti 
 Makslahden kansakoulu 
 toimintansa?
6. Kuka oli v.1910 
 toimintansa alkaneen 
 Koiviston köyhäinhoito-
 lautakunnan ensimmäinen 
 puheenjohtaja?
7. Ketkä kolme koivistolaista 
 laivamestaria ovat tiettä-
 västi rakentaneet 
 Koivistolla eniten laivoja?
8. Kuinka monta henkeä asui 
 Koiviston kunnan alueella 
 ennen talvisotaa neliökilo-
 metriä kohden?
9. Ketkä koivistolaiset on 
 kutsuttu Koiviston yhteis-
 koulun kunniajäseniksi?
10. Arvatkaapa minkälaisille 
 yhtymille humaljokelaiset 
 olivat antaneet seuraavan-
 laisia nimiä: 
 Köyhät, 
 Kilkit, 
 Kopriaiset, 
 Turkittomat, 
 Herrat ja 
 Rapakaljat?

Vastaukset 8:lla sivulla

Viimein valmiina 
pukinkonttiin
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, tai itse tehty on 
arvokasta. Tällaisten ajatuksien voimin sain kuin sainkin 
vuonna 2006 aloittamani koivistolaiskintaat pukin konttiin.

Toissajouluna esittelimme Koivisto 
juhlien kinnaskilpailun voittajan, Pirk-
ko Långin koivistolaiskintaiden mallin. 
Mallikuvio oli tarkka, kirjalliset ohjeet-
kin melko hyvin laadittu. Ohjeen on 
sittemmin voinut käydä katsomassa 
myös nettisivuiltamme. Tarkoitus oli, 
että saman tien kudon mallin mukai-
set lapaset myös itse. Hankin langat ja 
aloitin. No viime jouluksi pääsin peu-
kalon kohtaan saakka, mutten osannut 
peukaloa tehdä, eikä kirjallinen ohje 
minua auttanut. Olinhan itse laatinut 
sen. Peukalonkohta jäi tekemättä ja ku-
din odottamaan parempia aikoja.

Kolmas joulu toden sanoo. Nyt 
sain aikaiseksi ottaa kutimeni mukaan 
ja Lahden Koivistolaisen joulujuhlas-
sa Långin Pirkko sitten kärsivällisesti 
neuvoi miten ja mitkä silmukat kerä-
tään langalle. Miten uudet silmukat 
lisätään peukaloa varten ja vielä senkin 
miten kuviosta tulee yhteneväinen. 
Nyt on myös netin ohje päivitetty 
peukalon kohdalta tarkemmin.

Niinpä tälle joululle saan kintaat 
pukinkonttiin. Vähän ovat muhkurai-
set, pitkät ja kapeat kuten oma käte-
nikin. Tosin ihan samaa paria lapaset 

eivät ole. Kärkikavennukset tein vä-
hän niin kuin summamutikassa ja eri-
pituisethan lapasista tuli. Ensikerralla 
teen tarkemmin, kirjaan kavennukset 
ja päivitän nettiohjetta edelleenkin. 

Viime kesän juhlille oli joku koivis-

Hyvää joulua ja 

  Onnellista Uutta Vuotta

tolaistaituri tehnyt samaan mal-
liin sopivan pipon eli myssyn. 
Kirjasin silloin nimen ylös, mutta 
nyt ei nimeä ole vihkoissani mis-
sään. Niinpä etsintäkuulutus koi-
vistolaisesta pipon mallista, josko 
senkin saisimme pariksi kintaille 
ja teko-ohjeet muillekin. 

Pirkko Lång 
neuvoo kädestä 
pitäen, miten 
peukalon silmu-
kat noukitaan.
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ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti
Ilmestyy kerran kuukaudessa,
kuun 25. päivänä.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusmateri-
aalin tulee olla toimituksessa lehden 
ilmestymistä edeltävän kuun lopulla. 

Toimitus ei vastaa sille lähetetystä ma-
teriaalista. 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
Rauhankatu 8, 15110 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu palautus-
kuori osoitteineen.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset aina 
kirjallisena edellämainittuun osoitteeseen.  
Laita korttiin postitusosoite ja lasku-
tusosoite, 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 pohjoismai-
hin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi 
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyht. Nordea Lahti 109130-305880

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Toimittajat 
Ina Ruokolainen ja Anders Mård 
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Kulttuurien törmäyskurssilla

Olin taannoin toistamiseen katsomassa Pirkko Saision 
Omat Koirat näytelmää, joka kertoo karjalaisen ja hä-
mäläisen perheen ja kulttuurin kohtaamisesta. Toisella 
kertaa oli mahdollista huomata sellaistakin, joka ensim-
mäisellä kertaa jäi tajuamatta. Näytelmässä vietettiin 
joulua. Kuinka karjalainen saattoikin jättää sillisalaatis-
ta sillin pois ja tarjota erikseen raakaa kalaa. Tai miksi 
kerma on hapatettu. Ja toisaalta kuinka jaksaa hämäläi-
nen sen tuuvinkinsa kanssa oikein touhuta. 

Joulupöytä on ollut perinteiden säilyttäjä. Eri kulttuu-
rien traditiot saattavat kuitenkin olla joulupöydässä tör-
mäyskurssilla. Kuten näytelmässä, usealla meistäkin on 
perinteitä niin itäisen kuin läntisen keittiön puolelta. 
Matkustamme paljon ja luemme kansainvälisiä lehtiä. 
Tuliaisia ja vaikutteita tulee joka suunnalta. Tämän päi-
vän yltäkylläisyydessä tarjolla on liekitettyjä jättikatka-
rapuja ja tuulihattuja ja kalkkunaa ja pateita ja kaikkea 
mitä vain keksiä kehtaa. Kun kaikkea on tarjolla, ei 
mikään kohta tunnu miltään. 

Miten mukavalta ja samalla liikuttavalta tuntuukaan 
isäni suhtautuminen palaneisiin pipareihin. Ne tuovat 
makumuistot ja siten joulun tunnun lapsuudesta. Tai 
poikani toiveen saada jouluna hyvää kinkkua, ilman 
hössötystä. Tai miten tyttären joulupakettiin maailmal-
le koetan koota ne tärkeät joulun maut, joita maailmalla 
ei kohtaa. Perhejuhlana joulu muutenkin on oiva hetki 
sukuyhteyden ja suvun tapojen vahvistamiseen. 

Jos oli Saision näytelmässä törmäyskurssilla eri heimot 
niin Martti Suosalon Luolamies monologissa törmä-
yskurssilla oli miesten ja naisten erilaisuus. Tuttua si-
nänsä, mutta Suosalon esityksen hyväksyvän toteava 
lähestymistapa sai yleisön valtoihinsa. Varsin tunnis-
tettavia kokemuksia lavalta välittyi. Ja jos itku on puh-
distava voima, niin kyllä on naurukin. Ei ole pitkään 
aikaa mikään tehnyt yhtä hyvää kuin pidäkkeetön ilo 
ja nauru. Eikä haitannut yhtään, että näytöksessä oltiin 
miesten puolella. Niin makeaa itselleen nauramista en 
kai koskaan ole yhteisöllisesti kokenut. Kesken naurun 
pääsi itkukin. Liikuttunut ilo siitä, että näin iloisen ko-
kemuksen joku voi tarjota.

Siinäpä se. Jos karjalaisilla on tähän pimeään vuoden-
aikaan tarjottavana ilo pinnassa ja nauru, niin kerma 
kyllä saa olla hapanta, jotta tasapaino säilyy. Toivonpa, 
että kaikki ymmärrämme pysähtyä joulun perinteen 
viettoon, iloon ja yhdessäoloon. Kaikille teille, aitoa, 
hyvää joulua ja toivorikasta uutta vuotta. 

Hartaast´ 

Olen ollut muutaman kerran kuuluisien laulajien joulu-
konserteissa. Niitä on pidetty kirkoissa ja Finlandia talolla 
ja muissa hienoissa tiloissa. Mukana on ollut heidän omat 
bändinsä ja monen mielestä tilaisuudet ovat olleet kalliit-
ten sisäänpääsymaksujen arvoisia. On hurrattu ja aplo-
deja on kaikunut niin, että taiteilijoitten on pitänyt tulla 
uudestaan ja uudestaan. Kirkkojen kannalta on ainakin 
se hyvää, että ihmisiä on tullut kuuntelemaan laulettua 
joulunsanomaa.

Yhdestä konsertista oli pakko lähteä kesken, väliajalla. 
Meteli oli sitä luokkaa, että laulujen kuunteleminen teki 
kipeää. Herkistynyttä mieltä ei syntynyt, saati joulun tun-
nelmaa. Kerran oli nuorten viihdekuoron joulukonsertti. 
Menin kirkkoon, koska yksi lähisukulainen oli mukana 
kuorossa. Uusia enimmäkseen englanninkielisiä rallatuk-
sia oli useita ja nuoret melkein tanssivat alttarilla. Monien 
mielestä se oli upeaa, fantastista ja - ihanaa. Varmaan totta 
sekin, mutta oma mieleni kärsi. Eihän makuasioista voi 
kiistellä, joten hyvä niinkin, jospa joku sana olisi ainakin 
esiintyjiä puhutellut.

Itse kaipaisin yksinkertaista joulun sanomaa, myös lau-
lettuna. Kyynel tulee silmään, kun kuuntelee joulun 
laulua ilman säestystä, parhaiten lasten kuorolauluna tai 
lasten soololauluna. Miksei myös, kun kuuntelee äitien 
ja perheitten jouluaattoiltana laulamia yhteislauluja. Nii-
täkin saa onneksi tallennettuina levyille. Elvyttämisen 
arvoista olisi myös se 
vanha tapa, että itse 
laulaisimme kuusen 
juurella tuttuja lauluja. 
Myös seurakuntien järjestä-
mät kauneimmat joululaulut ovat 
minulle mieleen. Niissähän saamme itse 
osallistua koko sydämestä, vaik-
kemme olekaan taiteilijoita.

Muissakin jouluun 
liittyvissä asioissa 
voisimme palata yk-
sinkertaiseen joulun-
viettoon. Apostolien Teot 
kertovat ensimmäisten joulu-
jen osanottajista, että he “nautti-

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

vat ruokansa kiitoksella ja sydämen yksinkertaisuudel-
la”. Joulumässäilyjenkin sijasta voisimme muistaa niitä , 
joilla ei ole varaa arkipäiväiseen ruokaan. Joulun Herra 
ja Kuninkaamme olisi varmaan hyvillään, jos rakkau-
den sanoma Hänestä saavuttaisi konkreettisia tuloksia 
käytännöllisten asioitten muodossa. Itsekin pysyisimme 
terveempinä, jos oppisimme jakamaan. omastamme.

Lapsille annetuista joululahjoista voisi myös mainita. Jos-
kus olen kauhistellut sitä tavaramäärää, mitä lapset vaati-
vat nykyisin vanhemmiltaan. Usein paketit vaan avataan, 
ja siihen jää sitten käyttämättömiä lahjoja. Joskus lahjat 
ovat sellaisia, että ne eivät vastaa lapsen psyykkistä ke-
hitystä. Emme voi kuitenkaan ostaa lapsen tai aikuisen 
puolisomme rakkautta kalliilla lahjalla. Hyvät, ystävälli-
set teot, muistamiset ja käymiset yksinäisten ja sairaiden 
luona tuovat enemmän joulumieltä. Jos nuoremme op-
pisivat käymään jouluterveisiä, lauluja ja äidin lämpimiä 
leipiä viemässä tutuille ja tuntemattomille puutteenalai-
sille lähimmäisille, ehkä voisimme toivoa, että heistäkin 
tulee hyvän uuden sukupolven tuottajia.

“On äiti laittanut kystä kyllä, hän lahjat antaa ja lahjat 
saa”. Jumala siunaa lapsia, jotka muistavat myös äitejän-
sä ja isoäitejänsä sekä isiänsä vähintään joulun aikaan. 
Miten kiitollisia saammekaan olla vanhemmillemme, 
jotka sodan jälkeen pienistä , olemattomista varoistaan 

loivat meille yksinkertaisen, mutta iki-
muistoisen joulun, jota alati 
kaipaamme. Palatkaamme 

mekin yksinkertaiseen 
jouluun ja tehkääm-
me kuten Maria-äiti, 
jotka hiljaisuudessa 
kätki enkelin sanat 
sydämeensä ja 
painoi suloisen 
lapsensa vas-
ten rintojaan 
Jumalaa ylis-
täen. “Kunnia 

Jumalalle kor-
keudessa ja maas-

sa rauha ihmisille, 
joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto” 

  Hyvän Joulun toivotuksin 
  Valma Luukka

Paluu yksinkertaiseen jouluun 
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— Puheenjohtajalt` iteltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä 
- järjestää kotiseututilaisuuksi
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liitty 
 vää kokoamista ja tallentamista. 

www.koivistolaiset.net

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.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040-564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 09-455 0501
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj 
07190 Halkia
puh. 019-664 8112
Hallituksen muut jäsenet:
Hannu Veijalainen, Lahti. 03-228 5621
 varalla Raimo Kyytsönen, Mäntsälä

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
 varalla Airi Saarinen, Turku
Seppo Mäkinen, Anjalankoski. 040-506 0430
 varalla Martti Karvonen, Kausala
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
 varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Virpi Huhtanen, Espoo. 0440-501 806
 varalla Risto Kaukiainen
Hanna Silfver, Piispanristi. 02-243 2940
 varalla Tuula Koppinen, Espoo
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
 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

koivisto-saatio@kolumbus.fi

Vuosi on jälleen vaihtumassa. Tällä kertaa hyvinkin epä-
varmoissa tunnelmissa. Maailmalta alkanut talouskriisi 
on alkanut saavuttaa myös Suomen. Asiantuntijat enna-
koivat sodan jälkeisen ajan pahinta lamaa, paljon vaike-
ampaa, mitä oli 1990 luvun alkuvuosina. Onneksi Suomi 
on nyt paremmassa kun-nossa vastaanottamaan vaikeu-
det. Lehdissä on kuitenkin päivittäin ikäviä uutisia irti-
sanomisista ja lomautuksista. Tasavallan hallitus on myös 
valmistelemassa itsenäisyyden ajan laajinta hallinnon ra-
kenteiden uudelleen järjestelyä. Uusi ministeriö on jo pe-
rustettu ja useiden virastojen yhdistämistä suunnitellaan. 
Lääninhallitukset lakkautetaan ja koko aluehallinto uu-
distetaan. Yliopistolaitos ja sektoritutkimuslaitokset lai-
tetaan uuteen uskoon. Valtionhallinnon palvelukeskuk-
siin keskitetään henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä. 
Sama koskee tietohallintoa. Samaan aikaan toteutetaan 
tuottavuusohjelmaa, joka on käytännössä osoittautunut 
suoraviivaiseksi henkilöstön vähentämisohjelmaksi. Vi-
rastoja siirretään pois pääkaupunkiseudulta. Ei ihme, että 
henkilöstö elää suuressa epävarmuuden tilassa.

Olen edellä olevan kertonut taustaksi sille, että kaikki 
tuo kehittäminen teettää huomattavasti ylimää-räistä työtä 
virastojen johdossa, niin myös täällä Maanmittauslaitokses-
sa. Siitä on ollut seurauksena, etten ole pystynyt hoitamaan 
seuran puheenjohtajuutta sillä tavoin kuin olisin halunnut. 
Ja kun näyt-tää, että tämä ”rumba” jatkuu vielä pari vuotta, 
olen pakotettu karsimaan muita kuin välittömästi työhö-ni 
liittyviä velvoitteita. Joudun sen vuoksi ilmoittamaan, että 
en ole enää käytettävissä, kun maaliskuun vuosikokoukses-
sa valitaan seuralle puheenjohtajaa. Tämä neljä vuotta on 
ollut mielenkiintoista aikaa ja on ollut mukavaa työsken-
nellä Koivistosta ja koivistolaisuudesta aidosti kiinnostu-
neiden ihmisten kanssa. Seuran taloudellinen tila on hyvä 
ja jäsenmäärä vakaa. Siltä pohjalta on hyvä jatkaa.

Samalla kun toivotan kaikille seuran jäsenille oikein 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta haluan erityi-
sesti kiittää seuran sihteeriä Marja-Leena Montosta, vara-
puheenjohtajaa Juha-Veikko Kurkea ja Koiviston Viestin 
päätoimittajaa Riikka Salokannelta. Heidän työpanokses-
taan on ollut korvaamatonta apua puheenjohtajalle.

Jarmo Ratia

Rakkaamme on siunattu läheisten 
ja ystävien saattamana Sipoon 
siunauskappelissa 29.11.2008.

Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Linda Vappu
ÅNGELIN

o.s. Peltonen
s. 14.4.1926 Koiviston Kiiskilä

k. 21.11.2008 Sipoo

Me muistamme silmäsi kirkkahat,
me muistamme hymysi hyvän.

Jätit meille muiston niin valoisan,
niin kauniin, rakkaan ja syvän.

Kaipauksella muistaen

Raili perheineen
Paavo perheineen
Hilkka perheineen
sukulaiset ja ystävät

Ei meinant kuusa löytyy

Oli kuulas jouluaattopäivä. 
Maat olivat paljaat. Joulusii-
vouksia viimeisteltiin. Pais-
tetut vehnäset ja aattoservan 
tuoksu täytti tuvan. Kuusen 
koristeita tehtiin ja entisiä 
haettiin esille. Kannettiin 
vettä ja puita joulusaunaa 
varten. Oli aattokiireitä. 
Eräs tärkeä joulutunnelman 
luoja, kuusi puuttui vielä. 

Usein, kuten nytkin, 
olimme katsoneet kuusen 
valmiiksi jo aikaisemmin 
metsiä samoillessa. Sen ha-
kemisella ei pidetty kiirettä, 
kun kasvupaikka ei ollut 
kovin kaukana ja metsä oli 
lumeton ja kuiva. Tuore 

puu antaa niin mukavan 
tuoksun, ajattelimme. Siel-
lähän se oli Välikiven koh-
dalla, niittyjen päällä, hyvä 
ryhjäkuusa, juuri tupaamme 
sopiva. 

Lähdin veljeni Ur-
hon kanssa sitä hakemaan. 
Tallustimme Taivaantietä 
puukkosaha kainalossa ja 
Ristiinanniityn kohdalla 
poikkesimme tieltä metsä-
polulle. Pian pitäisi alkaa 
muistiinmerkityn puun 
näkyä. Mutta eipä vaan nä-
kynytkään. Kohdalle päästy-
ämme havaitsimme paikalla 
vain kauniin kannon, joku 
toinenkin oli kauniin kuu-
san joulupuuksi havainnut 
ja ehtinyt ennen meitä. 

Voi surkeus! Siinä sitten 
hetken seisoimme neuvotto-
mina. Aatto iltapuolellaan 
eikä joulukuusesta tietoa. 
Onhan toki kuusia, mutta 
niukasti niistä joulukuusek-
si sopivia. Katseemme alkoi 
ahnaasti kiertää kuusesta 
toiseen, ja pian havaitsim-
mekin erään latvan hyvän 
näköiseksi. Menimme luo 
ja sanoin velimiehelle: 
- Mää sie nuoremmakseis 
puuhu!

Veli on aina ollut pa-
rempi variksenmunan haki-
ja kuin minä ja niinpä hän 
enempiä aikailematta lähti 
nytkin kiipeämismatkaan. 
Minä alhaalta mielessäni 
mittailin ja huutelin kat-
kaisukohtaa. ja pian saha 
alkoi purra puuta korkealla 
latvuksessa. Huutelin:
- Laske hyväst alas, tyvi ens-
täi, ettei latva katkee...

Helpommin sanottu 
kuin tehty. Puu romahtaa 
latvalleen maahan ja katkeaa 
rusahtaen. 

- Mitäs sie sen silviisii lasit 
tulemaa, selittelin maassa. 
Helppohan siellä alhaalla 
oli komentaa, mutta ei ollut 
aivan yksinkertaista mano-
veereilla latvuksessa toisella 
kädellä kiinni pidellen ja 
toisella sahaten. 

Velipekka tulee alas hie-
man sekavin tuntein. Ja kat-
selemme katkeillutta latvaa 
apein mielin. Olipa huono 
tuuri!
- Jääköön siihen, mokoma 
töpölatva...

Silloin muistimme, et-
tä patterintien varressa on 
nättiä kuusikkoa, sieltähän 
komia joulukuusi saadaan. 
Siinä vauhdikkaasti astel-
lessa heräsi ajatus: Otetaan 
hevonen, sillähän se helposti 
tulee se kuusa. 

Menimme kotiin, ker-
roimme huolemme ja niin 
pantiin Vappu valjaisiin. 
Ajoimme ulos yläportista 
Taivaantielle hyvää vauh-
tia. Pian olimmekin Kruu-
nuntiellä ja Heisuon syrjien 
toisella puolella kuusikon 
tuntumassa. Sitten alkoi 
tienvarsien tarkkailu. Aje-
limme aina patteriportille 
asti ja takaisin. Seisoimme 
kärryillä, kurkistelimme ja 
kuuristelimme, pyöritte-
limme päätä kuin pöllöt. 
Kaitpa lukija joskus on ko-
kenut samanlaista. Kiirettä 
pitää pitää, mikään ei tun-
nu sopivalta, ajatus kohisee 
ja harmi nousee kurkkuun, 
kun tulosta ei synny. 

Hämärän laskeutuessa 
ajelemme kotia kohti tyh-
jin rattain ja apein mielin. 
Joulusaunassa on viimeinen 
uunillinen palamassa, pian 
se pannaan siitymään. Jo-
kaisella kodissa koristellaan 
kuuset, meillä sitä ei ole-
kaan. Hymy ei viihdy kas-
voilla, sydänalassa ahdistaa. 

Isä on pihalla kun tu-
lemme. Hän huomaa heti 
kasvoiltamme tilanteen, 
havaitsee tyhjän kärryn ja 
hätääntyneet ilmeemme ja 

lohduttelee meitä: 
- Älkääpäs hätäilkö, kyl se 
kuusa viel löytyy. 

Ottaa kirveen kaina-
loonsa ja suuntaa kiireiset 
askeleensa hämärtyneeseen 
metsään. Vajaan puolen 
tunnin kuluttua saapuu iäs 
takaisin pihalle - kuusa olal-
laan. 

Olemme riemuissam-
me. Katselemme pihalla 
olevaa kuusta. Se on tosiaan 
kaunis. Mistä mahtoikaan 
isä noin kauniin, ryhjän 
kuusen löytää, ja niin äk-
kiä. 
- Tuoltha mie sen Hurstus-
lamme rannalt hain. 

Oli tainnu isäkin met-
sästyretkillään panna muis-
tiin joulukuusiksi sopivat 
puut - kaiken varalle. Ja oli-
kin hän nyt, kun pelko jo sai 
sijaa sydämissämme, pelas-
tanut tilanteen ja turvannut 
lasten jouluilon. 

Kuusi hieman lyhen-
netään ja iloisin mielin ja 
ovipieliä oksilla kahisten se 
viedään tupaan, kiinnite-
tään lakeen riippumaan ja 
koristellaan. Käydään jou-
lusaunassa, saadaan Hiien-
kiven pukin tuomiset. Kuusi 
tuoksuu vehreänä ja tunnel-
ma on aito. Pimeys kattaa jo 
tienoot, mutta joulun sano-
ma ja kynttiläin rauhalliset 
liekit luovat valoa pimey-
teen. Häipynyt on myöskin 
iltapäiväinen apea mieliala, 
eikä ”huolta murhetta ken-
kään muista...”

Hugo Karvonen

Koiviston Viesti
Joulukuu 1964

Jälleen joulun lähestyessä, kun lasten puuhat 
alkavat pyöriä tuon suuren juhlan tiimoilla, 
meidän vanhempienkin mielet herkistyvät 
muistelemaan omien lapsuusaikojen muistoja. 
Mieleeni on erikoisesti jäänyt eräs jouluaatto 
runsas 30 vuotta sitten, aatto, jolloin ei 
joulukuusta tahtonut millään löytyä. 



4 Nro 12 Joulukuu 2008

Onko sinulla piirongin laa-
tikossa kuvia vanhemmistasi tai 
isovanhemmista, elämästä Vat-
nuorissa, Koivistolla, Karjalassa, 
evakossa? Kuvasi saattaa liittyä 
taikka valaista meille jälkipolvil-
le jotain sellaista yksityiskohtaa, 
josta kirjallisuudessa ei ole osattu 
sanoin kertoa. Halutuimpia kuvia 
ovat luovutetulta alueelta otetut, 
sotaa edeltäneeltä ajalta olevat 
otokset. Arkiseen työntekoon lii-
tyviä kuvia on säilynyt vähiten, jo-
ten kaikki huonompikuntoisetkin 
yritetään pelastaa nyt jälkipolvien 
nähtäviksi. 

Kuvat skannataan eli digitoi-
daan ja niistä korjataan mahdolli-
suuksien mukaan ajan mukanaan 
tuomat arvet, kuten murtumat ja 
sormenjäljet. Lopputulos on usein 
jopa alkuperäistä kuvaa parempi. 

Tallennettujen kuva-
tiedostojen käyttö rajoittuu kar-
jalaiseen kulttuuriin liittyvään 
julkaisuun. Saadun materiaalin 
määrästä ja laadusta riippuen Vat-
nuorin kyläyhdistyksen tavoittee-
na on laatia valokuvakirja, joka 
kertoisi elämästä Karjalassa. 

Kopiointi ei vahingoita mil-
lään lailla alkuperäisiä kuvia. Kuvia 
ei tarvitse irroittaa albumista. Lasil-
liset kuvakehykset on kuitenkin syy-

tä irroitta lasien rikkoutumisvaaran 
vuoksi. Alkuperäiset kuvat ja albu-
mit palutetaan lainaajille välittömäs-
ti skannauksen jälkeen. Erityisen 
rakkaat kuvat ja albumit voidaan 
niin sovittaessa pyrkiä noutamaan 
ja palauttamaan henkilökohtaisesti, 
jotta vältetään lähettämiseen liitty-
vät riskit. Kuvien lainaajat saavat 
veloituksetta kuvatiedostot CD:llä 
kuvien palautuksen yhteydessä. 
Aidot valokuvasuurennokset korja-
tuista kuvatiedostoista toimitetaan 
pyydettäessä. 

Nyt Järvenpäässä helmikuussa 
2009 piirakkajuhlien yhteydessä 
sinulla on erinomainen tilaisuus 
tuoda kuviasi tai negatiivejasi 
näytille ja lisäksi keskustella niihin 
liittyvistä tarinoista. Ota kaikki 
mahdollinen, puutteellinenkin 
kuvaan liittyvä tieto mukaasi ja 
tule kertomaan siitä. Pieninkin 
asia on erittäin arvokasta tietoa 
säilytettäväksi tuleville sukupol-
ville. Älä tee alkuperäisiin kuviin 
mitään merkintöjä ! 

Liitä kuviisi omat yhteystietosi 
omalla paperilla: Nimi, osoite, pu-
helin, s-posti.

Lisäksi, mikäli tiedossasi on: 
Kuvassa esiintyvien henkilöiden 
nimet, kuvausaika, ja -paikka, 
mihin tapahtumaan kuva liittyy, 
kuvaaja, yms. 

Yhteydenotot ja tiedustelut:
Jorma Kallonen, 
jorma.kallonen@pp.inet.fi
Paimiontie 408-3, 21530 Paimio 

Vatnuorin kyläyhdistyksen kuvapankki kaipaa 
vanhoja valokuvia. 

Vanhat valokuvat talteen

Sama valokuva digitoituna ja korjattuna. 

Alkuperäinen vanha valokuva 
Viipurista. 

juliste, on tiedoston koko oltava 
jo melkoinen. Parhaimmillaan ar-
kistoinnissa varaudutaan eri tilan-
teisiin ja kuvasta ehkä kannattaa 
tehdä kaksi tai jopa useampiakin 
versioita tallennettavaksi. 

Skannausasetuksia

Ruudulta katseltavaksi riittää ku-
van dpi-arvoksi 72. Suosittelen 
kuitenkin laittamaan aina vähin-
tään 150dpi, mieluummin 200dpi 
ja kuvan kooksi vaikka 15cm. Täl-
löin tiedosto riittää ns. 10-kuvan 
teettämiseen. Sanomalehtikuvat 

Valokuva-albumeita voi olla ker-
tynyt kirjahyllyyn paljonkin. Nii-
den skannaaminen on työlästä ja 
aikaa vievää. Jotta myöhemmin, 
tiedostojen käyttöönotossa ei 
huomattaisi työn olleen turhaa, 
on hyvä tietää hieman skannaus-
asetuksista. 

Skannausasetuksia määritet-
täessä kannattaa miettiä kuvan 
käyttötarve. Mikäli kuvia halu-
taan katsella vain tietokoneen 
ruudulta, riittää pienempi kuvan-
laatu kuin jos kuva halutaan pai-
naa vaikkapa Koiviston Viestiin. 
Mikäli kuvasta halutaan tulostaa 

painetaan arvolla 180dpi. Kuvan 
koko kannattaa tätä käyttötarkoi-
tusta varten olla leveydeltään 15-
20cm. Tällöin kuva voidaan tait-
taa lehteen enimmillään kolmen 
palstan levyisenä. 

Dpi on lyhenne, joka tulee 
englannin sanoista ”dots per inch” 
eli pistettä tuumalla ja tarkoittaa 
tuuman matkalla olevin pikselei-
den määrää. Suuri dpi-arvo kas-
vattaa tiedoston kokoa, muuta 
haittaa siitä ei ole. Suuremmasta 
kuvasta voi aina tehdä pienem-
män, mutta pientä ei koskaan voi 
kasvattaa laadun heikkenemättä. 
Jos kuvaa ajatellaan käytettäväk-
si joskus muissakin kuin omissa 
tulosteissa tai PowerPoint-esityk-

sissä, kannattaa käyttää aikakaus-
lehden dpi-arvoa 300, kuvan koko 
oman harkinnan mukaan. 

Väri vai mustavalkoinen

Värillinen kuva vie aina enemmän 
tilaa kuin mustavalkoinen. Siksi 
mustavalkoisen kuvan voisi ajatel-
la skannattavan mustavalkoisena 
(grayscale). Vanhat ”mustavalkoiset” 
kuvat eivät kuitenkaan useinkaan 
ole mustavalkoisia. Aika on värjän-
nyt ne hienosti usein kellertäviksi. 
Jotta tuo kuvan historia tallentuisi 
arkistointiversioihin, on hyvä skan-
nata kuva värillisenä (rgb). 

Talletus

Pakkaamaton kuva vie helposti 
paljon tilaa, siksi kuvaa tallettaessa 
arkistointiversio kannattaa paka-
ta. Yleisin ja suositeltavin pakka-
usmuoto on jpg. Ohjelma yleensä 

Hieman kuvien tiedostojen 
koosta ja muusta
Usea meistä arkistoi omia tai sukulaisten vanhoja kuvia 
digitaalisena myös itse. 

kysyy pakkausmäärää. Vaikka ku-
vaa pakattaisiin mahdollisimman 
vähän, lopullinen tiedostokoko 
jää reilusti pienemmäksi kuin pak-
kaamaton. Pakatessa kuvan laatu 
aina heikkenee, mutta kerran ja 
laadukkaasti tehtynä silmä sitä ei 
edes huomaa.

Niin paperinen kuin tieto-
koneen muistissakin oleva kuva 
joskus häviää tai hajoaa. Kuvan 
tallentumista jälkipolville voidaan 
edesauttaa tallentamalla kuvasta 
varmuuskopio cd:lle tai muistiti-
kulle.

On mahdotonta tietää kumpi 
versio, vanha paperikuva vai digi-
taalinen tiedosto, säilyy paremmin 
jälkipolville. Toisen tuhoutuessa 
tai hävitessä jää kuitenkin vielä 
toinen versio luultavasti talteen.

Koiviston Viestin toimitus
Rami Toivonen

puh iltaisin: 
02-4734 333, 
0400 834 723 
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Koivisto miu mielessäi

Miu aikain tääl maallises vaelluk-
ses alko vähä liia myöhää, jot mie 
olisi ehtint syntymää Karjalas, nii 
ko miu koko muu pere. Nuoren 
olles se ei suurest surettant miu 
mieltäi, mut ku ikälissää karttu 
muutamal vuoskymmenel, ni nuo 
asjat alkoit merkitä enemmä. 

Miu eistiläisest isästäi, joho 
mie en ehtint häne liia varhaise 
poismenosa johost aikaihmisen 
kunnol tutustuukkaa, miulle jäi 
oikee mahottoma hyvät muistot. 
Alituisee hyö miu mieles on ky-
teneet, Toisinnaa ne on palaneet 
suurel lieki, toisinnaa taas pienem-
mäl. Sukulaiste ja muie tiiotusvä-
linelöie kautta on miu nykyine 
käsityksein Koivistost hahmot-
tunt. Viel ei elämä oo miul suont 
mahollisuutta käyvä Karjalas, isse 
kassomas ja kokemas. Kuitekii 
jossai syvämen sopukas on ussei 
suur kaipuu sinne tuntemattomil 
juurillein. 

Mie voin vällee vaa kuvitella 
minkälaist elämä siel olis olt, jos 
sittekii oisi saant syntyä sinne 
elämää ja asumaa, iha vakituist 
kortteeria pitämää. Meri, erityi-
sest Eistilälahti, ois se ehottomast 
suurin tekijä, joka vaikuttais miu 
elämissee siel. Miu mere rannal 
kasvanneet vanhempain vällee 
antoit syntymässäi miullekii ikui-
se kaipuun merel. Siks mie uson, 
et jos historia ois kirjutettu toisi, 
ja miekii oisi koivistolaine, ois 
miut veri vetänt kokkeilemmaa 
elämää meril. Vaa jos en syyst tai 
toisest kuitekaa laivoil valtameril, 
ni ainakii omal venneell lähivesil 
liikkumine ois iha issestääselvyys. 
Oisiha mie voint jottai muutakii 
merekulkuu liittyvää työtä tehä, 
jos ei Koivistol, ni sit vaik Viipu-
ris. Siel löytyis varmast muulais-
takii souvii, jos työssäkäynti ois 
iha tähelist siin elämätilantees, 
mis mie mahollisest oisi olt. Mut 

voisha se olla niinkii, ettei ois olt 
pakko töis käyäkkää, jos ois miehe 
löytänt elättäjäks. Sillo mie oisi vaa 
hoitant sitä ukkoo, lapsii, elukoi-
ta ja kottii. Se oiskii olt hyyvvää 
elämää se. 

Oma kotitalloin mie oisi var-
mast halunt oleva lähel rantaa, jot 
ikkunast näkkyis aallot ja mere-
käynt. Sais kassoa säätiiot omast 
ikkunast ja näkis millo kukakii 
tullee venneellä kalastusreissulta 
takas, taikka sinne ois lähös. Ja 
oisha se mukava kesäaikan uiakii 
omas rannas. 

Kartanol pyöris mieluust el-
läimii, ainakk kissoi ja koirii, ja 
mikä ettei vaik kanoikii. Lintui 
pesis pihapuis ja pöntöis mone-
moisii visertäjjii. Ja tietyst Karjala 
kunnail ollaa, ni käkihä siel kukkus 
lähimetsis ain kesä alkuu. Runsahii 
satoloit antavii marikkoi mie kuvit-
tele oleva iha siin kotitalo kuppees, 
ja kartanol viel marjapensait sekä 
potatti- ja kasvimaa. Omast maast 
saavuist potaateist tehyt hapalohot 
ois iellee ussei ruokapöyväs, potlo-
hot ja lohkopiirakat ja karjalapii-

rakoist puhumattakaa. Kaikkii näit 
herkui oon mie saant äitin ja muun 
vanhemma sukupolve elläissä mais-
taa, mut niien resetit on joutunnee 
hukkaa aikoje saatos. 

Jos myö ei ois menetetty 
Karjalaa, sehä ois tietys muut-
tunt muu Suome viisii. Joku vei-
tikka kuiskailoo sisälläi, et se ois 
kehittynt hiema muita parem-
makskii paikaks ellää. Eppäilen 
kuitenkii, et tänäpäivän vallal 
oleva korkia elintaso ois ujut-
tant lonkerosa Koivistollekii. 
Par kolme vuoskymment ois olt 
suurta hyvivointii Eistilälahenkii 
rannoil. Oisha se olt aikamoine 
paratiisi assuu ja nauttii elämäst. 
Meist hyö, joil viel elonpäivii 
riittäis, asusivat siel vällee iellee. 
Arveltavaks jääp minkälaine se 
ois pikkukylie kohtalo kakstu-
hatluvul. Eihä tuo kovi ruususelt 
tuo tilanne muual Suome maas 
näytä. Mikä ois olt Koivisto koh-
talo tänäpäivän? Sitähä myö ei 
ikännää saaha tietää. 

Jos sottaa ei ois olt, meilt ei ois 
revitty hajal koko elämää. Ja aina-

kii joistakii meist ne ei ois tehneet 
ikuisii evakkoi. 

Mut sota ol. Sota määräs hir-
veä paljo, liia paljo. Miul jälellä 
on vaa muistot ja mielikuvat siint, 
mitä oon lukent, nähnt ja kuult. 
Niist mie kasvattele issellein juu-
rii, joie avul jatkan elämää. Kojen 
mie vaa issei evakoks mieleltäi, 
vaikken sota-ajas mukan oltkaa. 
Alituisee pittää miettii, et mist 
mie oon kotosi, ko nii paljo on 
pitänt muuttaa elämä aikan. 

Miu kuvitelmissai millaist 
miu elämäi ois Koivistol olt, ois 
niiko elämäs järkiää ain on, sur-
rui ja murheit iloje joukos. Mut 
siihe ois kuulunt ne kaks elämälle 
parast asjaa: juuret maas, ja oma 
murre suus. Mie oisi mie, ja sie 
oisit sie, ja myö oltais Koivistolt 
kotosii!

Rantaspin tytär

Kuvassa vasemmalla on äidinäiti 
Juulia Vanhala Uuraisilta. Juuli-
mummo on syntynyt 17.10.1920 
Muolaassa ja on omaa sukua La-
rikka. Juulian vanhemmat olivat 
Outi Ivakko ja Juho Larikka, Sal-
mista Mantsin saaresta.

Juulia Vanhala vietti nuoruu-
tensa Kurkijoen Metsikon kylässä 
lähellä Tyrjää ja Akkaharjun ase-
maa aina Talvisodan syttymiseen 
saakka. 30.11.1939 alkoi pitkä 
taivallus karjasta ja nuoremmista 
sisaruksistakin huolehtien kohti 
keskisuomea.

Oikealla on isänäiti Leena 
Reinikainen os. Tölkkö. Leena-
mummon vanhemmat olivat syn-
tyisin Koivistolta, Kurkelasta , Ai-
no Hoikkala 1909-2004 ja Toivo 
Tölkkö 1903-1977. Leena-mum-
mokin ehti viettää muutaman 
vuoden Koivistolla kunnes kesällä 
1944 alkoi evakkomatka Perni-
öön ja 1946 Askolaan ja edelleen 
avioliiton kautta nykyiseen asuin-
paikkaan Joutsaan. Näissä juhlissa 
eivät karjalanpiirakat loppuneet 
kesken :-)

Jouni Reinikainen

Koivisto. Miul nii vieras, mut silti nii tuttu. Koivisto. Sen 
nimikii on nii kaunis. Kaike kuulemain perusteel Koivisto 
ol yhtä kaunis ko nimesä. Ellei kauniinpkii.

Kirsti Sipilä Ylivieskasta kirjoitti 
kirjoituskilpailuun niminerkillä Rantasipin tytär.

6.heinäkuuta 2008 pääsi Jyväskylässä ripille Reetta 
Aino Juulia Reinikainen, vanhemmat ovat Tea ja Jouni 
Reinikainen. 

Karjala-aiheisia tv-elokuvia
Yleisradio lähettää juhlakauden aikana Greger Grönqvistin te-
kemiä ja Fst-kanavan tuottamia elokuvasarjoja. Tv-2 lähettää 
neljäosaisen sarjan Pakkoluovutetut alueet (Landet som Stalin tog). 
Fst5-kanava lähettää uusintana Karjalan kolme kaupunkia-sarjan 
(Kareliens tre städer). 

Palkkoluovutet alueet-sarjassa, joka sai 
ennätymäiset katselijaluvut Fst-tuotan-
tona, esiinyy useita Karhjalan puolesta-
puhujia sekä tutkijoita. Mm Heikki A. 
Reenpää, Pentti Malaska, Risto Kuisma, 
Jutta Zilliacus, Markus Lehtipuu, Rai-
mo Ragnar Nordström ja monet muut. 

Karjalan kolme kaupunkia-sarjassa 
esiintyy mm Gustav Hägglund, Ale-
xandert Stubb, Per-Erik Floman, Las-
se Pöysti, Jaakko Salonoja, Sven Hirn, 
Matti I Jaatinen, Juha Lankinen, Rauno 
Meriö, kaikilla juuret Karjalassa. 

Inkerin kärsimysnäytelmä
Tammikuussa alkaa Grönqvistin uu-
si, viisiosainen sarja, Ingermanland, 
Inkerinmaa. On tehty ajankohtais-
raportteja ja henkilökuvia Inkeristä 
mutta Fst yrittää kertoa kattavam-
min Inkeriläisten eri vaiheesta. In-
keriläisten kansanmurha kun ei ole 
ollut suosittu puheenaihe meillä 
Suomessa. Sarjassa tapaamme myös-
kin Inkerinmaan alkuperäiskansojen, 
vatjalaisten ja inkerikkojen viimeiset 
edustajat. Varsinkin vatjan kierlen 
puhujia ei ole enää kuin muutama. 

Palkkoluovutet alueet Tv2 
Karjala takaisin   (1/4) to 11.12.2008
Suomalaisia kyliä Venäjällä   (2/4) to 18.12.2008
Menetetty Petsamo  (3/4) to 25.12.2008
Hautausmaiden viidakko  (4/4) to 1.1.2009
Karjalan kolme kaupunkia Fst5
Ei löydy Viipurin vertaista  (1/3) ti 16.12.2008, uusinta su 21.12 
Sortavala oli Laatokan portti  (2/3) ti 23.12.2008, uusinta ke 24.12 
Käkisalmi - omenakukkain kaupunki  (3/3) ti 30.12.2008, uusinta su 31.12 
Inkerinmaa
Inkerin huomenlahja  (1/5) to 15.1.2009, uusinta la 17.1. 
Maaorjuuden jälkeen tulivat bolsevikit (2/5) ti 22.1. uusinta la 24.12. 
Kylä keskellä sotaa   (3/5) to 29.12. uusinta 31.1. 
Vainojen ja kansanmurhan jälkeen  (4/5) to 5.2. uusinta la 7.2.
Pako kansankotiin    (5/5) to 12.2. uusinta la 14.2.

Ei löydy Viipurin vertaista on tunnin mittainen, muut ohjelmat 30 minuuttia.
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Jussi Heinonen oli yhdessä laivuri 
Kolkan kanssa ostaneet Tanskas-
ta nelimastoisen ”Gerdan”, jossa 
oli kaljaasitaklia. Erikoisuutena 
oli, että fokkamastossa oli yksi 
poikkiraaka, johon myötäisellä 
ja sopivalla sivumyötäisellä tuu-
lella nostettiin kolmiomainen 
purje matkaa jouduttamaan. 
Erään kerran ”Gerda” seilasi jos-

sain Itämerellä Jussi Heinosen 
komennossa, ja tietenkin myös 
fokkamaston raakapurje oli nos-
tettuna, koska oli sopiva myö-
täinen tuuli. Yhdessä vaiheessa 
kapteeni huomasi, että raaka-
purjeen kiinnityksessä oli jotain 
hämminkiä ja komensi matruusi 
Kauko Hurtteenin kiipeämään 
mastoon korjaamaan purjetta. 

Kun Kauko Hurtteen 
putosi mereen 

Vahtimiehistö seurasi Kaukon 
toimia raakapuulla, ja syystä tai 
toisesta hänen otteensa lipesi, ja 
Kauko putosi mereen. Onneksi 
laiva oli sen verran laagsiidassa, 
että hän putosi yli puurin eikä 
suinkaan täkille, mikä olisi mel-
ko varmuudella ollut hänen lop-
punsa. Kun muut laivan miehis-
töstä huomasivat tapahtuman, he 
rupesivat heti ”mies yli puurin” 
toimiin, jotta Kauko saataisiin 
takaisin laivaan. Tapahtumahet-
kellä oli sen verran merenkäyn-
tiä, että ”Gerda” kulki kauniisti 
aaltoja niiaamalla eteenpäin. 
Kauko oli onneksi pudonnut 
niin lähelle laivan reilinkiä, että 

Koivistolaisia merimiestari-
noita Usko Ivaskan kertomi-
na 1/4 

Kauppalaivuri Usko Ivaska, 
on koivistolainen merimies 
ja mielellään muistelee 
menneitä aikoja merillä. 
Hänen kotitalonsa oli aivan 
kirkon vieressä. Usko täytti 
juhannuksena 91 ja on vielä 
virkeässä kunnossa. Uskon 
poika Ari on kirjoitellut 
muistiin hänen kertomiaan 
tarinoita. Niitä julkaistaan 
tulevissa Koiviston Viesteissä 
muutama. 

Koivistolainen merikapteeni Jussi Heinonen Alvatista 
oli tunnetusti intohimoinen purjehtija. Hän otti aina 
komentamastaan laivasta kaiken irti purjeilla. Häntä 
voisi verrata tämän päivän kilpamatkapurjehtijoihin, 
jotka myös purjehtivat täysillä niin Gotlannin kuin 
maailmankin ympäri. 

Joulupukki
 
Mei isäl ol aikannaa paksu sisäturkki;
lämpöne se ol - valkose lampaa villaa.
Päälyskangas ol ruskiaa tiakonaalii,
hihat taas musta pässi karvaa.
 
Ko joulu tul Koivistol ja jouluaatto,
istu kois tuva lattial lapsjoukko
ja ootti ja ootti, et millo, millo
se joulupukki oikee tulloo?!
 
Ulos ei ikkunast saant kurkkii,
ei porstuaa männä, ei katsoo kammarii.
Mut lopult kuulu ove takkaa jotakii!
Niiko kuisketta ja askelii.
 
Sit kuulu ovelt kovvaa koputusta,
ovi aukes; sissää astu parrakas pukki!
Pääl hänel ol paksu valkee turkki,
käes lämpimät hanskat, hihat pikimustat.
 
Pääs ol pukil harmaa karvalakki,
käes kopis koppura puine keppi.
Äit autto pukkii kantamaa korrii.
Kori täys ol värikkähhii pakettii.
 
Lapset puhkes pukil laulamaa,
tervetulleheks talloo toivottammaa.
Pukki vuolahast lapsii laulust kiitti.
Lahjat ko jakant, ovest ulos lähti.
 
Liisa lahjojaan paketist ko essii kääri
näi mielessää aattel: "Iha mei Viljo ääni!
Näiköhä aikuset meit narrajaat vaa?
Ei taijja koko pukkii olla olemaskaa!"
 
Kaikist vanhemp velihä se pukki olkii.
Isä sisäturkki niskas, pääs koivistolais-
lakki
nurja puol päälpäi niiko turkkikii,
käes isä rukkaset, nurippäi nekkii.
 
Toise kerra taas, ko evakos oltii
ja isä ol lomal jouluks pääst kottii,
hää ise puki päällee sen sisäturki
ja aattoilta ko tul, esitti joulupukkii.
 
Nuoremp veli istu äiti sylis oottamas
Pukki ko sissää tul, hää äitii kii tarras
alko syväntäsärkest itkemää
ja parkas: "Mää joulpukki läävää!"
 

Martti Piela

Lahden Koivistolaisten 
pikkujoulu Vanhassa Herrassa

Puheenjohtaja Hannu Veija-
lainen toivotti kolmikymmen-
päisen juhlaväen tervetulleeksi 
tiiviiseen tunnelmaan. Hannu 
on armoitettu kotiseutumies ja 
paneutunut Koiviston asioihin. 
Niinpä hän osasi talon tarkkuu-
della esitellä pääesiintyjämme 
Sanna Ratian juuret Rautasen 
kylästä. Sanna on siviilityössään 
Hyvinkään Musiikkiopiston 
vararehtori ja hämäläisen kih-

lattunsa Harri Saaren kanssa he 
musiikillaan johdattivat meidät 
joulun tunnelmiin. Pianon ja 
haitarin säestyksellä soivat niin 
hartaat: Rauhaa vain rauhaa 
kuin Kassu Halosen ja Kisu Järn-
strömin uudemmat joululaulut: 
Kun kauan sitten lapsen lailla 
mielin avoimin…

Sykähdyttävästä sisällöstä 
vastasi Raili Kaukiainen lausun-
nallaan. Lassi Nummen: Alussa 

kun ”Gerda” seuraavan kerran 
niiasi aallokossa, niin Kauko sai 
kiinni reilingistä, ja muu miehis-
tö sai hänet kiskotuksi takaisin 
laivaan. Koko tapahtumaa kesti 
vain pari minuuttia, ja tuloksena 
saatiin kannelle märkä merimies 
ja kaikesta selvittiin vain säikäh-
dyksellä.

oli sana, puhutteli varmasti jo-
kaista meistä. Kaukiaisen vavah-
duttava esitys huipentui Koivis-
ton kirkon kellojen kumuun. 
Kuinka tärkeää onkaan voida 
tuntoja ja kokemuksia tulkita 
ja edelleen välittää. Sanna Ra-
tia esitti ohjelmassaan myös Si-
beliuksen teoksen Kuusi, joka 
sanoitta välitti talven tunnun 
kalseaan syksyn päivään. Joulu-
ruoat maistuivat ja mukava oli 
kuulumiset vaihtaa.

Puheenjohtaja Hannu Vei-
jalainen loi ajatukset jo tulevan 
vuoden pikkujouluaikaan. Ensi 
vuonna samoihin aikoihin tulee 
kuluneeksi 70 vuotta evakkoon 
lähdöstä. Sota alkoi 30.11 ja eva-
kuointi käsky annettiin samana 

iltana klo 23.15. Evakkojunan 
oli määrä lähteä Koiviston ase-
malta seuraavana päivänä. Kaup-
palalaiset evakuoitiin junalla, 
muista kylistä proomut kuljetti-
vat väkeä turvaan. Långin Pirk-
ko muisti, että evakkoproomussa 
oli laulettu tunnelmaan ”hyvin” 
sopivaa laulua: Riennä riemuin 
eespäin vaan. Näihin tunnelmiin 
palaamme siis vuoden päästä.

Riikka Salokannel

Varmasti jokainen koivistolaisseura viettää pikkujoulua 
näin joulunaikaan, niin Lahdessakin. Olimme 
kokoontuneet palvelutalo Vanhaan Herraan jouluaterialle 
tapaamaan toisiamme, kuuntelemaan kaunista ohjelmaa 
ja tuudittautumaan joulun tunnelmaan, vaikka ulkona 
oli loskaista ja märkää. 
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Koiviston Kaukiaiset 
kokoontuivat Kanneljärvellä

Vuotta aiemmin kokoonnuttiin 
juuri tässä samassa opinahjossa, 
jossa seuran puheenjohtajan Ris-
to Kaukiainen oli tehnyt pitkän 
elämäntyönsä opettaen ja johtaen 
koulun toimintaa. Tähän hänen 
työuraansa voisi palata myöhem-
min tämän lehden sivuilla, vaik-
kapa itse Risto Kaukiaisen muis-
telemana. Koivistolaiseen tapaan 
juotiin ensin ”kohvit” ja sitten tu-
tustuttiin sukuseuramme muihin 
paikalla olleisiin jäseniin. Olihan 
siellä paljon tuttuja, koska suku-
tapaamisia on pidetty jo vuodesta 
2005 lähtien. Kahvituksen jälkeen 
siirryttiin kokouspaikalle ja Risto 
Kaukiainen toivotti kokousväen 
virallisesti tervetulleeksi Kannel-
järven Opistolle. Viime vuonna 
kokoonnuttaessa hän kertoi opis-
ton historiasta, jonka kaukaiset 
juuret ovat lähtöisin Karjalan 
kannaksen Kanneljärveltä. Sodan 
melskeistä opisto joutui evakkoon 
päätyen Vihdin kautta nykyiseen 
sijoituspaikkaansa Lohjan Hor-
majärven kauniiseen maisemaan.

Avauspuhe oli Ristolle omi-
naiseen tapaan höystetty huu-
morilla, kuten arvata saattaakin, 
kun näinkin paljon koivistolaisia 
kokoontui yhteen paikkaan. Hän 
kertoi aluksi itsestään ja tunnel-
mistaan vielä ”vihreänä” eläkeläi-
senä. Eräs elämäntapamuutos oli 
luopua autosta ja siirtyä joukkolii-
kenteen käyttäjäksi. Oma auto oli 
joutanut metallinkierrätykseen ja 
uuden auton hankinta ei ole lähi-
vuosien tavoitteena. Eläkepäivien 
haasteena on myöskin jatkuvasti 
kehittyvä tietotekniikka. Kirjoit-
tavana ihmisenä tekstiä syntyy 
paljon ja muistitikku on siihen 
oivallinen tallennusväline. Näiden 
tietotekniikan salaisuuksien maa-
ilmaan perehtymiseen tarvitaan 
toisinaan myös oman jälkikasvun 
apua. Risto Kaukiainen avautui 
myös kertomaan omalla hauskalla 
tavallaan tulemisestaan Kanneljär-
ven Opiston rehtoriksi. Eräs tär-
keä valintakriteeri oli karjalaisuus, 
ja Risto koivistolaisena hakijana 
läpäisi puhtaasti tämän hakuvaa-
timusosion. Eläkkeelle siirtymi-
sen myötä tuli uusia vetovastuita 

ja harrastuksia: kylätoimikuntaa, 
tiehoitokuntaa, taidenäyttelyjä, 
Kaukiaisen suvun vetovastuu jne.

Sukuasiat kiinnostivat

Kutsussa mainittiin, että päivi-
tetään sukumme tutkimuksen 
nykytilanne, jatketaan henkilö-
tietojen keräämistä, päätetään 
kesän 2009 Koiviston matkasta 
sekä kerrotaan entisajan elämästä 
Koivistolla. Koiviston Kaukiaisten 
ahkera ja asiantunteva sukututkija 
Eero Ahtikari otti Riston jälkeen 
kokoustilan haltuunsa. Hän mai-
nitsi mm. Kaukiaisia asuneen jo 
1741 Koiviston kauppalan poh-
joispuolella Tervahartialassa. Su-
kuasiat kiinnostivat osanottajia, 
mutta välillä oli käytävä ruokaile-
massa. Maukkaan ruoan ja pienen 
lepohetken jälkeen Eero Ahtikari 
jatkoi mielenkiintoista kerron-
taansa sukumme varhaisista ajois-
ta aina nykypäivän hetkiin. Suku-
tutkimus on jatkuvaa ja sukumme 
laajenee alati uusilla sukupolvilla. 
Siksipä uusia henkilötietoja kerä-
tään sekä päivitetään rekisteriä. Jä-
senten oma aktiivisuus on tärkeä-
tä rekisterin ylläpidossa. Ahtikari 
kertoi myös paljon esimerkkejä 
asioista, jotka saattavat vaikeuttaa 
että mutkistaa sukututkimuksen 
tekoa. Eräät, miltei huvittavat, en-
tisajan pappismerkintöjen kouke-
rot kiinnostivat myös kovasti kuu-
lijoita. Sukujulkaisun tekeminen 
on edelleen vahvana tavoitteena. 
Tämän lehden palstoilla voitaisiin 
tuonnempana julkaista otteita jo 
kerätyistä Koiviston Kaukiaisten 
sukujuuriin liittyvistä dokumen-
teista. Annettakoon Eeron olla 
ensin järjestämässä ensi vuoden 
Koiviston juhlia ja sitten voidaan 
palata uudelleen tähän sukukro-
nikkaan.

Männään Koivistolle

Ensi vuoden matkaa Koivistolle 
suunniteltiin tehtäväksi alusta-
vasti 1. - 3. 8. 2009, koska silloin 
kesälomat olisi jo valtaosin pidetty 
ja koulujen alkamiseen olisi vielä 
aikaa. Reissu pyrittäisiin toteutta-

Aurinkoisena lokakuisena syyspäivänä kokoontui joukko 
Koiviston Kaukiaisia Kanneljärven Opistolle sukuseuram-
me tapaamiseen. Porvoossa heinäkuussa Koiviston juhlien 
yhteydessä pidetyssä sukukokouksessa sovittiin tästä loka-
kuun 18. päivän kokoontumisesta. Isäntänä ja kokouksen 
kutsujana toimi opiston rehtori emeritus Risto Kaukiainen. 
Kutsua noudatti 16 seuran jäsentä.

maan yhdessä Mäkeläisten kanssa. 
Yöpymiset tapahtuisivat osalle vä-
keä saaressa ja osa jäisi mantereen 
puolelle. Tarkennettua tietoa tulee 
alkuvuodesta sekä osallistumisil-
moitukset julkaistaan ajoissa jo 
keväällä.

Seuraava järjestyksessä 61. 
Koiviston -juhla pidetään Piik-
kiössä 25. - 26.7.2009. Sen jär-
jestävät Turun ja ympäristön 
koivistolaiset. Juhlapaikka on lä-
hellä Turkua, joten matkaa sieltä 
kertyy Piikkiöön n. 16 km. Eero 
Ahtikari kehottikin varmistamaan 
majoitukset riittävän ajoissa myös 
juhlapaikan lähietäisyyksiltä, kos-
ka juhlapaikan välittömässä lähei-
syydessä majoitusmahdollisuuksia 
on rajoitetusti. Päätimme yhteisen 
kokouksemme Koivistolaisten 
lauluun. 

Elo siell’ oli raitista, rohkeaa,
Kesäillat ol’ lempeät, armaat.
Lumivaipat ne talvisin lumosi,
Syyssumut ol’ sakeat, harmaat.
Ei kaunista rinnasta kuolettaa saa.
Oli kaunis Koiviston maa.

(Ote Koivistolaisten laulusta)

Laulun sanat johdattivat meidät 
ajatuksissamme sinne rajan taak-
se, rakkaaseen Koivistoon. Sieltä 
löytyy se voima ja kaipuu, joka saa 
monet meistä aina palaamaan syn-
nyinseudulleen ja juurilleen, joko 
kotiseutumatkailun merkeissä tai 
sanoin, kuvin ja tämän lehden kir-
joituksien välityksellä. Jäähyväis-
kahvituksen jälkeen kukin meistä 
palasi omille asuinsijoilleen ken 
täällä syntyneenä tai evakkona so-
dan kauhuista muuttaneena. Ter-
veisiä myöskin heillekin sukumme 
jäsenille, jotka eivät nyt päässeet 
paikalle.

Teksti: Paul Grönroosin 
muistiinpanojen pohjalta

kirjoittanut Veikko Grönroos
Kuvat: Veikko ja Paul Grönroos

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Risto Kaukiainen pitämässä tervehdyspuhettaan.

Ruoka maistui kokoustelun välillä.

Risto Kaukiaisen valvovan katseen alla joukko Koiviston Kaukiaisia.

Kirjotuksii` ja kuulumissii`
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Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Vuoden 2009 toiminta aloitetaan seuraavasti:

Naiset aloittavat Kajuutassa maanantaina 5.1. klo 13 ja sen jälkeen 
joka kuukauden ensimmäinen maanantai.

Jaalamiehet aloittavat torstaina 8.1. klo 14 ja sen jälkeen joka tor-
stai (ei samana viikkona kuin Kajuuttailta)

Ensimmäinen Kajuuttailta tiistaina 13.1. klo 17 ja sen jälkeen 
joka kuukauden kolmas tiistai

Teatterimatka Kotkaan 10.1. katsomaan Seniorien järjestämää 
musikaalia Jazz-tyttö sekä samalla tutustutaan Merikeskus Wella-
moon. 

Viking Isabella-risteily 19.-20.1. (iltalähtö) 
Lähtö Turusta 19.1. klo 21
Paluu 20.1. klo 19.50
Hinta 23 euroa/henk. (kahden hengen A-luokan hytti) ja 26 euroa 
yksin A-luokan hytissä. 
Sisältää myös lounaan ruokajuomineen, kahvi ja pullakupongin se-
kä oman ohjelmallisen tilaisuuden arpajaisineen koulutustiloissa. 
Ilmoittautumiset Airille, puh. 0400-538 443 tai 02-239 0611

Vuosikokous Kajuutassa 1.3. klo 14

Johtokunta

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

KALEVI LUUKKAINEN 
Helsingin Koivistolaisten 
hallituksen jäsen, Koivisto-
säätiön hallintoneuvoston 
puheenjohtaja, Pamaus-
seuran hallituksen jäsen, 
koulutukseltaan diplomi 
insinööri. Toiminut aiemmin 
SOK.n tekstiiliteollisuuden 
johtajana, nykyään toimii 
Novitakonsernin toimitus-
johtajana.

Tervetuloa perinnepiirakkakurssille 21.2.2009

Vatnuorin kyläyhdistyksen perinne-piirakkapäivälliset järjestetään 
sunnuntaina 22.2.2009. Tavoitteena on siirtää Vatnuorin kylän 
ruokaperinteitä sukupolvelta toiselle. Siksi tänä vuonna järjeste-
tään piirakkakurssi, jossa juhlapäivällisten päivällispiirakat leivo-
taan. Pääemäntänä toimii Paula Hovi. Kurssilaiset leipovat piirakat 
lauantaina 21.2.2009 klo 9-17 ja toimivat sunnuntain päivällisellä 
tarjoilijoina. Kurssille odotamme mukaan erityisesti nuorempaa 
sukupolvea, mutta kaikki kiinnostuneet saavat ilmoittautua. Kurssi 
on maksuton.

Sekä kurssi että juhlapäivällinen järjestetään Järvenpäässä Kinnarin 
koululla.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tammikuun loppuun mennessä 
Päivi Rikkola puh. 040 509 1549 tai paivi.rikkola@kotikone.fi

Hyvät  koivistolaiset ja koivistolaisten ystävät sekä 
Suomen Koivisto-Seura 
Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotan kaikille leppoisaa joulua ja 
onnekasta vuotta 2009 

Aila Salo 

Koiviston Viesti Helmikuussa
Lehden toimitus pääsee seuraamaan isiensä jälkiä. Kuunari Hele-
nalla seilaamme maailman merillä. Käytännössä meriseikkailu ai-
heuttaa pieniä käytännön järjestelyjä. Toivomme, että helmikuun 
lehteen halutut ilmoitukset olisivat jo tammikuun 23 pv. perillä 
toimituksessa. 

Toimitus

Piirakkapäivälliset sunnuntaina 22.2.2009

Vatnuorin kyläyhdistyksen piirakkapäivälliset sunnuntaina 
22.2.2009 klo 13 Järvenpään Kinnarin koululla. 

Ohjelmassa piirakan syönnin lisäksi pianonsoittoa, yksinlaulua, 
lausuntaa sekä Tapani Hovin lyhyt luento ”Ystävämme bakteerit”. 
Liput 20e. 

Ennakkoilmoittautumiset 15.2.2009 mennessä. 
Paikkoja 120 hengelle.

Paula Hovi puh. 050 384 7792
Päivi Rikkola puh. 040 509 1549 tai paivi.rikkola@kotikone.fi

Tiedättekö? - vastaukset. 

1. Viipurin museossa
2. Talvisodassa 72 henkilöä ja 
 jatkosodassa 153 henkilöä.
3. V.1890 Viipurin läänin 
 rakennuskonttorin arkkitehdin 
 Aminoffin piirustusten mukaan.
4. Pöytäkirjan mukaan Koiviston 
 seurakunta valitsi ensimmäiset 
 valtuusmiehet pitäjänkokouk-
 sessa.
5. Syksyllä v.1887
6. Talollinen Joonas Peltonen 
 Ahtelasta
7. Laivamestarit Pärtty Matikka, 
 Kristoan Vesalainen ja 
 Anton Wahlqvist
8. Noin 34 henkeä
9. Kauppaneuvoksetar 
 Emilia Peussa v.1935 ja 
 räätälimestari 
 A. Nurmela v.1947
10. Humaljoen eri nuottakunnille 
 oli annettu näin ihmellisiä nimiä.

Kysymykset ja vastaukset kesä-
kuun 1954 Koiviston Viestistä.

Koivisto-tuotteita myynnissä

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 

Riipus ketjulla 
iso 50€

pieni 33€

Korvakorut
isot 77€

pienet 48€


