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Kaljaasi  (Kuva netistä)

Johanna Huhtanen

Pitäisi tulevai-
suudessakin olla 
varmuus siitä, 
että minun pu-
kuni liittyy yhtei-
seen koivistolai-
seen estetiikkaan 
ja käsityöperin-
teeseen.
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Sinise salme varrel ko elettii ja 
asuttii, ni ei mikkää ihme, et 
nii moni Koivisto pojist ja nuo-
rist miehist sukeutu kalastajjii 
ja mermiehii. Mei isäkii läks 
meril laivapojaks jo 13-vuoti-
an, ja nii läks miu kaikist van-
hemp veljeiki. Mut ei tult sit 
kuiteskaa kummastkaa mere-
kävijöi - sottii vuoks. Isäst tul 
muurar, veljest teollisuusmies. 
Mut sehä o kuiteskii tos´asja, 
et kyl se mer anto elanno mo-
nil, monil koivistolaisperreil. Ja 
saarii rantamil värkättii toine-
ki paatti, mikä pienemp, mikä 
suuremp; ol siin purjevenehii ja 
ol moottorpaattii, parkkilaivoi 
ja jaaloi sum muita. Yks kaikist 
ahkerimmist laivarakentajist ol 
varmast Matika Pärtty, kene 
tiijjetää rakentannee elämään 
aikan suunnillee sata laivaa.

Koivistolaisii rakentamist 
paateist ol jotkut nii suurii, et 
niil uskallettii seilaamma iha 
Enklanni kanaali vesil ast. No, 
tietystkää ei aina voitu välttää 
pahhoiki onnettomuuksii, ko 
kerra seilattii aavoil vesil. Nii 
surkiast käi syksysel Suomela-
he vesil kaljaasi Suomelki miu 
syntymävuon,1936, Ronstati 
etustal. Mut alukse miehistöl ol 
hyvä tuule lisäks hyvä tuuri, ko 
hyö kaik selvisiit elävään haa-
veristaa. Osajaiskoha kukkaa 
Viesti lukijoist kertoo, milla-
sest kiperäst pintehest ol kyse, 
ja mil ihmee konstil ”Suome" 
miehistö kokonaisuuvessaa pe-
lastu melkee varmaa kuolemaa 
tietänest onnettomuuvest? 

Miu täytyy myöntää, et ai-
ka eto o tietäjäks se, kuka tähä 
kysymyksee pystyy vastaamma, 
mut jos sie satut tietämää, ni 
paa rohkiast tietois Toimituk-
sel, ni sit katsotaa, ollaaks myö 
siu kanssais sammaa mieltä. 
Nii, ja kerroha sit nimmeiski 
ja senkii, mist sie tuon tiijjon 
kekkasit.

Martti Piela

Koiviston kansallispuvun 
tarkistuttaminen

Koivistolaisen naisen kansallis-
puku on vanhimpia suomalaisia 
kansallispukumalleja, joita on 
130 vuoden aikana koottu yli 400. 
Koivistolaisen miehen puvun mal-
li on 1940-luvulta.

Historiansa aikana kansallis-
puvut ovat kokeneet monenlaisia 
vaiheita. Puvuista on syntynyt 
eriaikaisia, toisistaan poikkeavia 
versioita, niin myös Koiviston nai-
sen puvusta. Esimerkiksi puvun 
hameen pituus ja esiliinan leveys 
ovat vaihdelleet kulloisenkin muo-
din ja tyylin mukaan. Alkuperäiset 
käsityötekniikat ovat välillä olleet 
lähes tyystin unohduksissa. 

Kansallispukumme on pysy-
vä, konkreettinen ja vanhentu-
maton Koiviston pitäjän histori-
aa kuvaava asia. Jos sen esikuva 
unohdetaan, ajaudutaan lopulta 
niin kauas alkuperästä, että se ka-
toaa. Tällä tiellä olemme jo nyt, 
kun monet tekijät ovat ymmär-
rettävästi pyrkineet löytämään 
mahdollisimman alkuperäisiä 
tekniikoita, malleja ja värejä 
esim. rekon tai hamekankaan te-
koon. Koiviston naisen puku on 
saanut lähes yhtä monta erilaista 
ilmiasua kuin on tekijääkin. Näi-
den pukujen arvoa sinänsä tämä 
moninaisuus ei vähennä, mutta 
tuo tullessaan laajempia kysy-
myksiä: Mikä on se Koiviston pu-
vun yhteinen malli, joka kertoo 
juuristamme ja vie perinnettäm-
me eteenpäin? Eikö kaikilla pu-
vun tekijöillä ja teettäjillä pitäisi 
tulevaisuudessakin olla varmuus 
siitä, että minun pukuni liittyy 
yhteiseen koivistolaiseen este-
tiikkaan ja käsityöperinteeseen? 
Miten käy, kun vuosien myötä 
mallit ajautuvat yhä kauemmas 
toisistaan ja tilanne “villiintyy” 
entisestään?

Syysseminaarissa keskusteltiin 
Koiviston naisen ja miehen kan-
sallispukujen tarkistuttamisesta. 
Kuulosti siltä, että asian tärkeys 
on monissa paikallisseuroissa, 
kyläyhdistyksissä ja sukuseurois-
sa ymmärretty, ja tahtoa ja into-
akin asiaan löytyy. Tarvittavan 
euromäärän kerääminen hirvitti, 
mutta erilaisia ideoitakin löytyi 
heti runsaasti myyntiartikkeleista 

ja jäsenkeräyksestä eu-avustuk-
siin. Rahaa tarvitaan kymmeniä 
tuhansia, mutta sen hankkimista 
helpottaa, että kokonaissumma 
ajoittuu monelle vuodelle.

Kansallispuvun tarkistutta-
minen etenee siten, että Suomen 
kansallispukukeskukselle tehdään 
asiasta kirjallinen pyyntö. Sieltä 
nimetään puvulle asiantuntija, 
jonka johdolla kartoitetaan puvun 
pohjana käytettävä museaalinen 
aineisto. Kun kansallispukuraati 
on hyväksynyt kokonaissuunni-
telman, laaditaan toimeksianto-
sopimus. Siihen sisältyy Kansallis-
pukukeskuksen pukukokoelmaan 
Jyväskylään luovutettava mallipu-
ku, valmistusohjeet ja kaavasarjat 
sekä tilaajataholle jäävä mallipu-
ku. Valmis mallipuku esitellään 
ja hyväksytään vielä Kansallispu-
kuraadin kokouksessa, ja sitten se 
voidaan julkistaa.

Perinnetoimikunta on jo 
prosessia selvitellessään ollut yh-
teydessä Suomen Kansallispuku-
keskuksen kansallispukukonsultti 
Taina Kankaaseen ja valmistelee 
nyt asiaa johtokunnan seuraavaan 
kokoukseen. Suuri työ on tieten-
kin varainhankinnassa. Johtokun-
nan päätöksen jälkeen voimme 
hakea avustuksia lukuisista eri 
säätiöistä ym. tahoista, ja hakea 

keräyslupaa esim. jäsenmaksun 
yhteydessä tehtävään keräykseen. 
Kaikkien koivistolaisten ideat ja 
talkooapu rahankeruussa ovat tie-
tysti todella arvokkaita! 

Rauni Rokka

Tämä rekko on kirjottu virvittäin poimutetulle kankaalle alkuperäi-
sen tekniikan mukaisesti.

Edellisessä Koiviston Viestissä oli terveiset seuran syyssemi-
naarista, jossa kerroin lyhyesti kansallispuvun historiasta. 
Samalla siellä mietittiin Koiviston puvun merkitystä ja 
tulevaisuutta.

Tykkää ja keskustele Koiviston 
kansallispuvusta myös facebookissa!

“Kuka ei kallista anna, hää ei 
kaunista kanna” – mutta “vähä 
päiväs ja paljo vuuvees!"

Rauni Rokka
Perinnetoimikunnan sihteeri
raunirokka@gmail.com

Tiijjät sie?
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Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti. Ilmestyy kerran 
kuukaudessa, kuun 20. päivänä.
Lehteen tarkoitetun 
ilmoitusmateriaalin tulee olla 
toimituksessa viimeistään lehden 
ilmestymistä edeltävän kuun lopussa. 

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

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot, 
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat 
toimitetaan osoitteeseen: 
Riikka Salokannel, 
Riihelänkatu 28, 15810 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu 
palautuskuori osoitteineen.
Koiviston Viesti toimitus, 0400 780 398

Tilaukset, osoite- ym. muutokset 
aina kirjallisena tai sähköisesti 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 32e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 12e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.koivistolaiset.net, jossa myös 
tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismai-
hin veloitetaan +3 e/vuosi ja muualle 
Eurooppaan +8 e/vuosi.

Pankkiyhteys: 
Nordea FI46 1091 3000 3058 80

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 040 5761 464
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Ester saatettiin viimeiselle matkalleen 
Pornaisten kirkossa 17.10.2015.

Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Ester
KYYTSÖNEN
o.s. Lahtinen
s. 30.11.1923 Koivistolla
k. 21.9.2015 Mäntsälässä

Sammui täällä elonliekki hiljaa, 
loppui tuskat kauan kestäneet.
Tuoni niitti kypsynyttä viljaa, 
jäi meille kaipuu, kyyneleet.

Kaipauksella muistaen
Matti perheineen
Juhani perheineen
sukulaiset ja ystävät

Milloin on hedelmien aika?

Arkistokamaa
Koivistolainen tuttavani on viimeaikoina viettänyt 
aikaansa Mikkelin maakunta-arkistossa penkoen su-
kunsa vaiheita. On löytynyt laivakirjat ja dokumentit. 
Näitä löytöjä olemme iloksemme voineet seurata myös 
facebook-sivuilla. Samaan aikaan olen itse koettanut 
metsästää yhtä sukulaismiehen valokuvaa 30-luvulta. 
Olen kerran sen jo käsiini saanut, huolella skannannut 
ja tietokoneelleni ja sieltä ulkoiselle kovalevylle tallen-
tanut. Vaan kun hajosi se ulkoinen muisti ja kuvatie-
dosto hävisi bittiavaruuteen tuhannen muun tärkeän, 
arkistoidun, tiedoston kanssa. 

Nykyisin tulee otettua valtava määrä valokuvia, digi-
kuvia, kännykkäkuvia. Ja samalla lailla ne tulee tal-
letettua tietokoneelle tai muistikorttiin, palvelimelle 
pilveen ja jaetuksi netissä. Valokuva-albumeita ei juuri 
enää kyläpaikoissa selata. Tein itse joulukalentereita, 
joihin koitin luukkujen taakse hakea vanhempiakin 
kuvia. No ne ovat siellä samaisella rikkoutuneella ko-
valevyllä. Tiukassa oli löytää 24 käyttökelpoista kuvaa. 

Miten käy muistojemme jos arkistoimme ne vain digi-
taaliseen muistiin? Millaisia muistoja meistä jää sadan 
vuoden päästä pengottaviksi? Koiviston Viesti – leh-
temme on upea arkisto seitsemänkymmenen vuoden 
ajalta. Onneksi siinä on tullut kerrottua koivistolainen 
juttu- jos toinenkin. Ja onneksi ne ovat siellä kaikki 
tallella. Olisi hienoa, että myös koivistolaisille face-
book -sivuille jaetut kuvat ja tarinat tulisi tallennettua 
kestävään muotoon myöhempiä polvia ajatellen.

Onneksi nykyisin voi kuvia teet-
tää, hienoja kuvakirjoja koota. 
Koiviston Viestiin saa julki 
ja samalla tallennettua niin 
menneet kuin nykyisetkin 
Koivisto-tarinat. Mahdolli-
suudet ovat monipuolistu-
neet, kunhan havahdumme 
tajuamaan, että nykyinen 
elämämme ja se tallennet-
tuna kuvina ja teksteinä 
ja dokumentteina on 
tulevaisuuden arkisto-
kamaa.

Hyvä on sen osa, joka .. löytää ilonsa Herran 
laista .. Hän on kuin puu, vetten äärelle istu-
tettu: se antaa hedelmän ajallaan.. 
    (Ks. Ps 1: 1, 2)

Olen viime aikoina tutustunut arkielämään Raamatun 
aikaan. Sain tietää, että oliivin taimelta vie 20 vuotta 
ennen kuin se alkaa tehdä oliiveja ja että kunnollista satoa 
tulee vain joka toinen vuosi. Toisessa ääripäässä sadon 
suhteen ovat sitrushedelmät, jotka voivat hyvässä hoi-
dossa tuottaa satoa koko ajan, ympäri vuoden. Samassa 
puussa voi olla yhtä aikaa nuppuja, kukkia, raakileita 
ja kypsiä hedelmiä. Lisäksi hedelmäpuiden viljeleminen 
kuivassa ilmastossa vaatii valtavasti vaivaa: on järjestettä-
vä kastelu jotenkin, varjeltava arvokkaita kasveja tuholai-
silta ja pidettävä huolta, ettei kukaan varasta hedelmiä.

Tähän verrataan ihmistä, joka löytää ilonsa Herran laista. 
Istuttajamme ja Viljelijämme on valmis näkemään paljon 
vaivaa vuoksemme. Ja satoa antaa kukin ajallaan. On 
ihmisiä, jotka tekevät ja touhuavat koko ajan (ja joiltakin 
heistä myös syntyy valmista koko ajan). Kaikkia ei ole 
luotu appelsiineiksi. Joillakin kypsyminen kestää kauan: 
omenalla kolme vuotta, pähkinäpuulla 10 v. ja oliivilla 
tosiaan 20 v. Eikä satoakaan tule koko ajan. Moni puu 
tekee hedelmänsä vain sopivana vuodenaikana ja hyvän 
satovuoden jälkeen tahtoo omenallekin tulla yksi tai kak-
si huonompaa vuotta. 

Kannattaa suostua siihen, millainen puu on, millainen 
on oma aika. Eri puista tulee erilaista hedelmää: sitruu-
napuusta ei saa oliiveja. Vertaileminen on turhaa. Mi-
nun hedelmäni voi olla kypsymässä aivan oikeaa vauhtia, 

vaikka vieressä on joku, joka tuottaa koko ajan jotain 
hyödyllistä, eikä minussa näy raakilettakaan. 

Kaisa Koivula
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

  Suomen 
  Koivisto-Seura r.y. 
  Perustettu 1948

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

www.koivistolaiset.net

Puheenjohtaja, Jouni J. Särkijärvi
Kuurinniityntie 1, 02750 Espoo
puh. 040 516 4951
jouni.sarkijarvi@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo 
puh. 050 516 5651
tuula.koppinen@kolumbus.fi
Sihteeri, Virpi Huhtanen, 
Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo. 
puh. 0440 501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Patrikainen
Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta 
puh. 05 544 8850
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. 050 548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj. 
07190 Halkia
puh. 019 664 8112

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
 varalla Risto Kaukiainen, Helsinki
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
 varalla Airi Saarinen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050 589 4443
 varalla Jorma Jack, Kotka 0500 619 482
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400 800 752
 varalla Katariina Aaltonen, Espoo 
 puh. 050 4393 791

Riitta Nurmi, Porvoo. 041 455 8885
 varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hannu Seppinen, Turku. 040 703 1244
 varalla Tuula Agge, Parainen
Tuula Raukola, Kotka. 044 522 8098
 varalla Juha Ilmasti, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. 
Sirpa Taskinen, Helsinki 040 5811 642
Asiamies Pertti Hoikkala 040 583 5397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 Porvoo
koivisto-saatio@kolumbus.fi

Mieki suurmies oisin vaan ko ei piisaa 
najuska ja napakkuus
Vanhemmat ikäluokat ovat aina suhtautuneet epäile-
västi nuorempien kykyihin pärjätä maailmassa. Varhai-
sin kirjallinen nureksinta tästä löytyy yli 2200 vuoden 
takaa. Tämä ajattelutapa on sikäli ymmärrettävä, että 
jokainen ikäihminen tietää, paljonko oma osaaminen 
on karttunut sitten 40- ja 50-vuotispäivän jälkeen. Nuo-
remmilla on opintie vielä kesken. 

Osaamattomuuteen liittyy usein halu käydä kokeile-
massa kaikkia umpikujia, jotka on jo aiemmin sellaisiksi 
todettu. Politiikassa on yhä tavallisempaa, että keksitään 
hieno idea ja päätetään toteuttaa se ennen kuin on poh-
dittu asiaa riittävän pitkälle. Otan pari esimerkkiä.

Suomen sosiaaliturvajärjestelmää on kehitetty sekä oikeu-
denmukaiseksi että säästäväiseksi. Tämä on tehnyt siitä 
monimutkaisen. Samalla on syntynyt kannustinloukku, 
jonka vuoksi monen ei edes kannata hakea ansiotyötä.

Ratkaisuksi on tarjottu kaikille maksettavaa perustuloa, 
joka korvaisi erilliset tukimuodot. Perustulon kanna-
tuksen taustalla on, että avun anominen jättää meidät 
kiitollisuudenvelkaan; siksi oikeus on parempi kuin 
avustus. Se kaatuu kuitenkin käytännössä siihen, että 
jos samat rahat jaetaan samalle saajajoukolle tasan, puo-
let saajista voittaa ja puolet häviää, ja kaikki muutokset 
ovat epäoikeudenmukaiseen suuntaan. Eniten kärsivät 
he, joilla on suurin tuen tarve. 

Toinen umpikuja odottaa vi-
reillä olevaa sote-uudistusta. 

Nykyisistä palveluista kus-
tannetaan kolme neljäsosaa 
kunnallisveroilla ja yksi 
neljännes valtionosuuk-
silla. Kun rahoitusvastuu 
siirtyy valtiolle, tarvitaan 
sen budjettiin noin 12 
miljardia lisätuloja sote-
menoja varten. Samalla 
erot kuntien veropro-
senteissa kasvavat, ja 
perustuslain tulkinta 
saattaa edellyttää, että 
tätä eroa tilkitään muu-
tamalla lisämiljardilla. 
Olisi varmaan kannat-
tanut aloittaa ratkaisujen 
etsintä tästä päästä eikä 
laatikkoleikistä.

Silloin muinoin kun olin 
itse kansanedustaja, ää-
nestäjille piti esittää näyt-
töä osaamisesta, ei vain 
hienoa vaalikampanjaa. 
Sitä tässä kärisen.

Jouni J Särkijärvi

Virallinen päätöskokous oli jo 18 maaliskuuta. Surutyö-
tä teimme niin, että tiedotteen lähettäminen kesti näin 
kauan. 

Jäseniä oli vielä viime vuonna 18 mutta kun vuo-
den 2015 toimintasuunnitelma julkaistiin, niin vuoden 
alussa oli enää 12 maksavaa jäsentä. Hallitus kuiten-
kin saatiin kokoon. Uusi puheenjohtajakin jouduttiin 
valitsemaan, kun nuoremmat, entinen monivuotinen 
puheenjohtaja ja yksi johtokunnan jäsen muutti majan-
sa Perniöön. Niinpä johtokunnan ikäjakautumaksi jäi 
vain ikäihmisiä. Vanhin tilintarkastaja täytti 93 vuotta 
kun hänen annettiin jäädä eläkkeelle parivuotta sitten. 
80-vuotiaita oli kolme ja loput 70-vuotiaita tai lähellä. 
Sihteeri/rahastonhoitaja on ylittänyt 80-vuotta ja nyt 
sai lisäksi ristikseen lyhyeksi ajaksi puheenjohtajuuden. 
Lisäksi tuoni otti omansa ennen vuoden loppua.

Vaalikokouksen päätös oli myös, kun huomattiin että 
meillä on vielä säästössä rahaa, niin tehdään seurastamme 
historiankirja, muistokirja. Näin meitä ei heti unohdeta. 
Sihteeriä kiinnosti sen tekeminen ja ammattikirjoittajaan 
rahamme ei riittäisi. Materiaalia oli jo valmiina kerätty 
2000-luvulla, muistelmia ja valokuvia. Julkaisimme koko 
2000-luvun omaa pientä lehteä Koivistolaisii Koivunleh-
tii, sieltä historia ja muistelmat. Koivisto-kerhon ajasta 

oli jonkun verran tekstiä ja hyvä valokuva-albumi Koi-
viston juhlista 1969, tosin ainuttakaan selitystä mitä 
kuva esittää. Silloisessa Koivisto-juhlassa, nyt paikalla 
oli pari nykyistä jäsentä ja heidän avullaan tunnistimme 
jotain. 1990-luvulta oli pöytäkirjat Peltosen pariskun-
nan ajalta. Kuten on tapana pienillä yhdistyksillä, sih-
teeri hoitaa kotonaan seuran asiat ja sihteerin vaihtuessa 
ne katoavat. Näin ei meille ihan tapahtunut.

Kirjaa painettiin lähes 200 sivuisena 50 kpl ja jaet-
tiin ilmaiseksi jäsenille ja heillä oli myös osto oikeus 
kohtuuhintaiseen kappaleeseen ystäville lähetettäväksi. 
Niinpä painos loppui, eikä sitä jäänyt yleiseen myyn-
tiin. Mahdolliset kiinnostuneet voivat odottaa ensi vuo-
teen josko koko kirja ilmestyisi sihteerin kotisivulle. 
Allekirjoittaneen nimihaulla löytynee sivulle. 

Säännöissämme on myös kohta, jos yhdistys lope-
tetaan niin jäljelle jäävät varat lahjoitetaan Koivisto-
säätiölle. Valitettavasti lopputilinpäätös meni hiukan 
miinukselle. Muuta omaisuutta ei juuri ollut.

Arkiston on Tampereen kaupungin arkisto luvan-
nut ottaa säilytettäväksi.

Terveisin 
Veli Hämäläinen 

Terveisiä Tampereen Koivisto-seurasta 
Seuramme satu on nyt, ikävä kyllä päättynyt, voimamme loppuivat. 

Karjalaisii erätarinoi kerruu
Hyvät karjalaiset !

Muistutan vielä käynnissä olevasta eräperinteen keruusta 
Karjalaisii erätarinoi kerruu. Keruussa kootaan talteen 
vielä tavoitettavissa oleva tieto luovutetun Karjalan met-
sästäjistä ja kalastajista, metsästysoloista sekä metsästys- ja 
kalastustavoista ja sen järjestävät Karjalan Liitto, Suomen 
Metsästysmuseo ja Kuparsaaren metsästysseura yhdessä.

Lisää aineistoa kaivataan. Tähän mennessä on saa-
punut 21 vastausta ja lisäksi olen tehnyt 9 haastattelua. 
Tilanne on tyydyttävä vain Antrean, Kirvun, Heinjoen, 
Vahvialan ja Äyräpään pitäjien osalta. Olen myös edel-
leen valmis haastattelemaan karjalaisesta eräperinteestä 
ja -historiasta tietäviä. Toisen käden muistitieto kelpaa 
hyvin niin kirjallisen vastauksen kuin haastattelunkin 
pohjaksi. Haastateltava voi kertoa vanhemmiltaan, iso-
vanhemmiltaan tai muilta sukulaisiltaan kuulemaansa.

Aktiivinen keruuaika kestää ensi maaliskuun lop-
puun. Vastata voi toki varsinaisen keruuajan jälkeenkin. 
Tämähän ei ole kilpakeruu, mutta kaikkien määräaikaan 
mennessä vastanneiden kesken on luvattu arpoa Met-
sästysmuseon ja Karjalan Liiton lahjoittamia keruupal-
kintoja.

Tämä posti on lähetetty kaikille karjalaseurojen ja 
Karjalan Liittoon kuuluvien pitäjäseurojen yhteyshenki-
löille. Yhteystiedot poimin Karjalan Liiton kotisivuilta 
Karjalan Liiton luvalla.

Keruuvastaukset vastaanottaa 
Metsästysmuseo 

Vastata voi postitse lähettämällä vastauksen osoittee-
seen Suomen Metsästysmuseo, Tehtaankatu 23 A, 
11910 Riihimäki, sähköpostitse osoitteeseen pekka.
allonen@metsastysmuseo.fi tai Metsästysmuseon ko-
tisivuille sijoitetulla vastauslomakkeella, www.met-
sastysmuseo.fi

Keruusta kerrotaan lisää Metsästysmuseon ko-
tisivuilla ja sieltä voi tulostaa myös keruuesitteen. 
Keruun tueksi perustettuun facebook-ryhmään Kar-
jalaisii erätarinoi kerruu ovat kaikki kiinnostuneet 
myös tervetulleita. Vastaan kaikkiin keruuta koske-
viin kysymyksiin.

Karjalaisin eräterveisin
Pekka Allonen
Amanuenssi
Suomen Metsästysmuseo

www.metsastysmuseo.fi
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Ruotsinkieliset 
saivat itse mää-
rätä, kuinka 
monta prosenttia 
väestön kielisuh-
teet saavat muut-
tua suomenkie-
listen kuntaan 
asuttamisen joh-
dosta. 

Ruotsalaisen maan asuttaminen ja 
Merikoivisto-kysymys
Hävityn talvisodan jälkeen säädettiin 28.6.1940 siirtovä-
en pika-asutuslaki. Maanmittausinsinööri Sulo Teittisen 
johdolla ryhdyttiin lakia ripeästi toteuttamaan. 

Sodan 1941 alkuun mennessä oli 
uusia tiloja muodostettu n. 8 000 
ja niistä nimetty asukkaille yli  
6 000. Paalutusvaiheessa niitä oli 
lisäksi n. 4 000. Siirtoväen pika-
asutuslaissa ei ollut ruotsalaisen 
maan asuttamista estäviä pykäliä.

Moskovassa syyskuun 19. 
päivänä 1944 kirjoitetun välirau-
hasopimuksen perusteella joutui 
karjalainen väestö uudelleen pois 
kotiseudultaan. 

Siirtoväki olisi halunnut, että 
sen asutusta olisi jatkettu pika-
asutuslain nojalla. Siihen olisi 
ehkä tarvittu eräitä lisäsäännöksiä 
paikallisen väestön asuttamista 
varten. Vastoin siirtoväen toivo-
musta laadittiin uusi laki. 

Maanhankintalaki valmistui 
kesällä 1945. Sen säätäminen on 
hidastuttanut suunnattomasti 
siirtoväen asuttamista ja johta-
nut asutustoiminnan suuressa 
määrin uudisraivauslinjalle. La-
kiin sisällytettiin ruotsinkielisiä 
maanluovuttajia suojaava 92 §. 
Viranomaisten laatiessa siirtoväen 
sijoitussuunnitelmaa samoin kuin 
maan ottamissuunnitelmaa, kävi 
selville, että ellei lakia muuteta, 
ruotsinkielisten omistamaa ensi-
sijaisesti luovutusvelvollista maata 
tullaan saamaan verrattain vähän 
asutukseen. 

Tämän vuoksi tehtiin vuoden 
1945 valtiopäivillä useita lakialoit-
teita. Niinpä kansanedustaja Toivo 
Ikonen ja 34 eri puolueisiin kuu-
luvaa edustajaa teki lakialoitteen 
n:o 36 maanhankintalain 92 §:n 
muuttamiseksi. Sen perusteluissa 
hän osoitti, että kaikki ruotsin-
kieliset maansaantiin oikeutetut 
asutettavat sopisivat lain mukaan 
yksikielisiin ruotsinkielisiin kun-
tiin. Sen vuoksi olisi kaksikielisissä 
kunnissa oleva luovutusvelvolli-
nen maa vapautettava siirtoväen 
asutukseen. 

Ikonen osoitti, että kaksikie-
lisissä kunnissa on ensisijaisesti 
luovutusvelvollisia suurtiloja 128 
kappaletta ja on niillä 24 100 ha 
peltoa. Lisäksi niissä on 25 – 100 
ha peltoa omistavia huomattavas-
ti luovutusvelvollisia tiloja 1 116 
kappaletta ja oli niillä 43 700 
ha peltoa. Sen lisäksi mainituis-
sa kunnissa oli valtion, kuntien, 
seurakuntien ja yhtiöiden omis-
tamilla tiloilla 21 780 ha peltoa. 
Yhteensä 89 580 hehtaaria.

Pika-asutuslain toimeenpa-
noa varten hankitun selvityksen 
perusteella ilmoitti maatalousmi-
nisteriön silloinen maankäyttö-
osaston johtaja, agronomi Väinö 

Huuhtanen, että ruotsinkieliseltä 
alueelta voidaan asutukseen saada 
noin 60 000 ha peltoa. Kansan-
edustaja Valto Käkelä ym. esittivät 
lakialoitteessa, että ruotsinkielisel-
lä alueella oleva luovutusvelvolli-
nen maa vaihdettaisiin tilusvaih-
toja toimittamalla yhtenäisiksi 
alueiksi, jotka liitettäisiin kun-
nallisessa suhteessa lähellä oleviin 
suomenkielisiin kuntiin tai että 
niistä muodostettaisiin itsenäisiä 
suomenkielisiä kuntia. Vain siinä 
tapauksessa, ettei tällaisiin toi-
menpiteisiin olisi mahdollisuutta, 
voitaisiin turvautua pellonluovu-
tuksen asemasta vastikeraivauk-
seen. 

Kansanedustaja Luukka 
ym. esittivät 51 §:ään uutta mo-
menttia ns. ”vanhapoikapykälää”, 
jonka mukaan yli 50-vuotiailta 
lapsettomilta voitiin lunastaa tila 
kokonaankin asutustarkoituksiin.

Kansanedustaja Matti Pärs-
sinen ym. esitti 79 §:ään niin 
muutettavaksi, että virkamiehet, 
liikemiehet ym., jotka siihen as-
ti olivat viljelleet tilojaan yksin-
omaan vieraan työvoiman avulla, 
mutta jotka nyt olivat muuttaneet 
tiloilleen asumaan, jottei niistä 
otettaisi maata asutukseen, vel-
voitettaisiin luovuttamaan maata 
samalla tavoin kuin muutkin ti-
lansa ulkopuolella asuvat ns. har-
rasteviljelijät.

Myöskin allekirjoittanut teki 
lakialoitteen, jonka mukaan kaik-
ki peltoala, mikä suurilla tiloilla 
olisi yli 200 ha:n, olisi luovutet-
tava asutukseen. Samoin esitin, 
että kaikki se peltoala, mitä ei 
oltu ilmoitettu verotusta varten 
tai mistä ei ole suoritettu kansan-
huollon määräämiä elintarvikkei-
den luovutuksia, määrättäisiin 
luovutettavaksi asutustarkoituk-
siin. Professori K.U. Pihkala arvioi 
aikanaan tällaista ”mustaa peltoa” 
maassa löytyvän ehkä 225 000 - 
400 000 ha. 

Erikoislainsäädäntö 
koivistolaisten asuttamista 
varten

Eduskunnassa ei ennätetty ottaa 
mitään näistä aloitteista käsitel-
täväksi lähivuosina. Samaan ai-
kaan kävi selville, että erityisesti 
rannikolla ja Koiviston saaristossa 
asuneet koivistolaiset eivät pääse 
meren rannikolle ellei ryhdytä 
poikkeuksellisiin toimenpiteisiin. 
Tämän johdosta ryhdyttiin suun-
nittelemaan erikoislainsäädäntöä 
koivistolaisten asuttamista varten.

Kysymystä valmisteltiin koi-
vistolaisten ja karjalaisten johto-
miesten kesken. Tarvittava tilasto-
aineisto kerättiin ja avustivat siinä 
asutusviranomaiset. Aloitteen kir-
joitti Karjalan Liiton silloinen 
toiminnanjohtaja, varatuomari 
Mauno Laisaari ja sen kunnallista 
jaotusta koskevat kohdat tarkasti 
hallitusneuvos Reino Kuuskoski. 

Aloitteen perusteluissa to-
dettiin, että Koiviston kunta 
oli alaltaan 280 km2 ja oli siinä  
8 000 asukasta. Kunnassa oli  
1 475 erisuuruista tilaa tai tont-
tia. Varsinaisia maanviljelystiloja 
oli niistä 429. 

Asukkaat harjoittivat maan-
viljelyksen ohella kalastusta, me-
renkulkua, lastaustöissä käyntiä 
ja laivanrakennusta. Siirtolaisina 
koivistolaiset olivat hajautettu 14 
kunnan alueelle. 

Lähempi selvittely osoitti, et-
tä Pernajan pitäjässä löytyi noin 
95 km2 suuruinen alue, missä oli  
2 169 ha peltoa ja noin 1 200 ha 
viljelyskelpoista maata. Tämän 
alueen omisti 90:isesti kuusi suur-
tilaa. Vain kahdella asui omistaja 
itse. Näistäkin toinen oli iäkäs 
lapseton vanhapoika. Lain mu-
kaan maata asutukseen on otetta-
va lähinnä suurista tiloista. Siten 
maan saanti lain mukaan olisi 
ollut mahdollista, jos kielipykälä 
tämän alueen kohdalta lailla ku-
mottaisiin.

Miksi Merikoiviston kunta 
pyrittiin perustamaan 
Pernajaan?

Ensiksi on pantava merkille, että 
Mikkelin, Kuopion ja Oulun lää-
neissä asui 129 - 146 asukasta sa-
taa peltohehtaaria kohti. Uuden-
maan, Turun ja Porin, Hämeen 
ja Vaasan lääneissä asui 59 – 74 
henkeä 100 peltohehtaaria kohti. 

Sitä vastoin suunnitellun 
Merikoiviston kunnan alueella 
asui vain noin 40 henkeä 100 pel-
tohehtaaria kohti. Se oli siis eräs 
maamme harvaanasutuimmista 
alueista. Alue sijaitsi avomeren 
rannalla ja saaristossa.

Mitä asian kielelliseen puo-
leen tulee, oli todettu, että Perna-
jan kunnassa asui 1940 luvun lo-
pussa 5 963 ruotsinkielistä ja 996 
suomenkielistä. Vielä on mainitta-
va, että vaikka ruotsinkielistä maa-
seutuväestöä oli maassamme vain 
7,7 % maaseutuväestöstä, oli sen 
asuma-alueena yli puolet Suomen 
merenrannikkoalueesta.

Koivistolaisia ei ollut mahdol-

lisuutta asuttaa suomenkieliselle 
rannikkoalueelle, koska sen omis-
tivat pienviljelijät, jotka eivät ol-
leet maanluovutusvelvollisia. Silti 
sijoitettiin sinnekin siirtoväkeä 
kaikkiin mahdollisiin paikkoihin.

Tärkeänä asiaan vaikuttavana 
seikkana on vielä mainittava, että 
ruotsinkieliset saivat itse määrätä, 
kuinka monta prosenttia väestön 
kielisuhteet saavat muuttua suo-
menkielisten kuntaan asuttami-
sen johdosta. Tämän prosentin he 
määräsivät mitättömän alhaiseksi, 
2 prosentiksi. Sen mukaan Perna-
jan kuntaan ei olisi saanut sijoit-
taa kuin 52 suomenkielistä siirto-
laisperhettä. (Myöhemmin kyllä 
eduskunta hyväksyi ed. Ikosen 
aloitteesta toivomusponnen, jossa 
hallitusta kehotettiin korottamaan 
e.m. prosentti 4:ksi. mutta tätä 
toivomusta ei koskaan toteutettu).

Vapaaehtoisella kaupalla oli 
siirtoväki saanut ostetuksi Per-
najasta vain kolme viljelystilaa, 
yhden kalastustilan, yhden asun-
totilan ja yhden tontin, vaikka 
luovutusvelvollista maata oli usei-
ta tuhansia hehtaareja.

Merikoivisto – aloitteen 
vaiheita

Aloitteen läpimenoa pyrin var-
mentamaan mm. sillä tavoin, 
että hankin aloitteen tekemiseen 
etukäteen sos.dem. puoluejohdon 
epävirallisen luvan. Aloitetta tar-
josin eri eduskuntaryhmien pu-
heenjohtajille allekirjoitettavaksi, 

E. Pusa

jotta siitä olisi tullut yhteinen 
aloite. Vain Juho Niukkanen alle-
kirjoitti aloitteen 14. helmikuuta 
1947. 

Aloite lähetettiin valmistelta-
vaksi laki- ja talousvaliokuntaan, 
jonka oli hankittava maatalous-
valiokunnan lausunto siitä. Maa-
talousvaliolautakunta antoi lau-
suntonsa 18. helmikuuta 1948 ja 
puolsi siinä eräin huomautuksin 
ja muutoksin lakialoitteen hyväk-
symistä. Mietintöön liittivät valio-
kunnan kommunistit ja ruotsin-
kielinen jäsen vastalauseensa.

Laki- ja talousvaliokunta 
puolsi mietinnössään 9.6.1948 
aloitteen hyväksymistä tehtyään 
siihen eräitä muutoksia. Nyt esit-
tivät vastalauseensa kommunis-
tit, edistyspuolue ja ruotsalaiset. 
Suuressa valiokunnassa kuultiin 
asiantuntijana mm. lakitieteen-
tohtori Tauno Suontaustaa. Hän 
päätyi kirjallisessa lausunnossaan 
sellaiseen tulokseen, että maan-
hankintalaissa oleva 92 §:n ra-
joitukset siirtoväen asuttamisesta 
ruotsinkieliselle alueelle ovat rau-
hansopimuksessa nimenomaan 
kiellettyä diskriminoimista (suo-
meksi syrjimistä). 

Valtiopäivät loppuivat ennen 
kuin lakiehdotus tuli eduskunnas-
sa loppuun käsitellyksi. Vaalien 
jälkeen kokoontuneelle eduskun-
nalle tehty uusi Merikoivisto-aloi-
te tuli myös aikanaan hylätyksi.

Mikä on tulos?

Niin kuin kaikesta edellä kerro-
tusta käy ilmi, on tehty monia 
aloitteita ja yrityksiä, jotta sekä 
ruotsinkielisten että suomenkie-
listen ensisijaisesti luovutusvelvol-
listen maata olisi saatu riittävästi 
asutukseen. Ruotsinkielisiin näh-
den on erityisesti mainittava, että 
sikäli kun lain 92 §:n säännökset 
asettavat esteitä ruotsinkielisissä 
tai kaksikielisissä kunnissa olevan 
maan käyttämiselle asutustarkoi-
tuksiin, on säästynyt maa korvat-
tava vastikeraivauksella. Jokaises-
ta säästyneestä peltohehtaarista 
on raivattava lain 53 §:n mukaan 
puolitoista hehtaaria uutta peltoa.

Vuoden 1954 loppuun men-
nessä oli ruotsinkielisten vastike-
raivausta tehty noin 3 300 ha ja 
raivaamatta oli vielä noin 1 500 
ha. Siihen mennessä oli heille 
määrätty ainoastaan 4 865 ha 
suuruinen raivausvelvollisuus. 
Sen raivauskustannusten arvioi-
tiin nousevan 623 miljoonaan 
markkaan.
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Mitä te syötte? 
Hyi olkko sia ruokka!

Pöytä
Meil ol enne pöytä. Oikee hyvää koivupuuta, 
lakka pääl ja kaik. 

Myö jouvuttii 1944 evakkoo Perniön Kos-
kel. Mie olin sillo yheksä. Mist myö se pöytä 
saatiin ni en muista. Vissii mei talo emännä 
siskolt Elmalt tai sit toiselt siskolt Suomalt. 
En tiiä vaik ois saatu naapuritalost Tuikalt. 
Sielthä myö saatii semmone rautane kolmi-
jalkakii, mikä laitettii pystyuunii ja siihe sit 
soppakattila kiehumaa. Meil ol vaa yks huone 
ja pystyuun. Siin äiti kaik ruuat laitto. Se on 
vielkii miul, se kolmijalka. 

Mut pöyvästhä 

kymment penniin ni hää maksaa!!
Naantalis se taas palvel meitä ruokapöy-

tän Mie mänin sit siel naimisii ja pöytä jäi 
äitil. Ko sit muutama vuue pääst rakennettii 
oma mökki Korpoon saaree, oisko olt vuos 
1959 tai 1960. Äiti kysy sit et kalpaisko tää 
pöytä ruokapöyväks sinne ku siihe ast ol oltu 
anopi hotteis.

Hänest ol vähä lakka kulunt, mut mie 
laitoin siihe vakstuuki pääl ni a vot ,taas män 
paremmi ko hyväst.

No sit vuosii myötä, paljo ol vettä virrant 
Vantaas tai mikä jok se nyt olkii. Mökki jäi 
tyttärel ja hää nosti pöyvän siihe ulos terassil 
kulma taakse ja varjoo ja taas se palvel, nyt 
kaasujääkaapi al, siel saares ku ei oo sähköi 
ensikää. Hyväst palvelkii, ei heilunt ei horjunt 
Jalatkii olliit siin nii tukevast kii jotta. Kaks 
pientä laatikkoo siin ol niiku lusikkalaatik-
kon ja niis olliit puunupit. Lie nekkii saman 
puusepän tekemii, ne olliit vähä lohenneet.

Ku mie en tiijä kui vanha se pöytä ol, ei 
mikkää uus sillo 1944, ku myö se saatiin, ni 
laskekaa itse mite vanhaks hää palvel.

Tää juttu läks siint viriämmää ku mie 
näin taano et tyttären vävy ol hakkaamas sitä 
saunapuiks. Kyl se viel hyväst saunaakii läm-
mitti, lakka siint ol jo kulunt aikojaa sit pois, 
niinikkää se ol hyvä ettei mittää myrkyllissii 
höyryi pääst tulemaa.

Se naapuritalo tyttö kenest mie sain elin-
ikkäise ystävän, nukku pois jo kakskymment 
vuotta sit, ei oo ennä vieraa heimo hapaloh-
koystäviikää.

Kirjotti KL

Ruotsinkieliset ovat kaiken 
aikaa rettelöineet niin maan luo-
vutuksesta, raivausvelvollisuuden 
suuruudesta kuin raivauskustan-
nuksistakin. Parhaillaan oli kor-
keimmassa oikeudessa vireillä 59 
ruotsinkielisen suurmaanomista-
jan tai yhtiön valitukset ratkais-
tavana. 

Yksikielisistä ja kaksikielisis-
tä kunnista on v. 1945 laskettu 
saatavan asutukseen n. 30 600 
ha peltoa ja 5 200 ha viljelyskel-
poista maata. Vuoden 1954 lop-
puun mennessä lasketaan niistä 
käytetyn asutustarkoituksiin noin  
21 700 ha peltoa ja 8 300 ha vil-
jelyskelpoista maata. Sen lisäksi 
on raivausvelvollisuutta määrätty 
3 243 ha vastaavat puolitoistaker-
tainen ala. Yksikielisiin ja kaksi-
kielisiin ruotsinkielisiin kuntiin 
on siirtoväelle muodostettu tai va-
paaehtoisilla kaupoilla myyty 803 
viljelystilaa, 387 asuntoviljelysti-
laa, 1 313 asuntotilaa ja –tonttia 
sekä 214 kalastustilaa. Siten siir-
toväki on niistä saanut yhteensä 
2 717 tilaa tai tonttia. Muu osa 
asutukseen käytetystä maasta on 
mennyt 12 972 erityyppiselle tilal-
le, tontille tai lisämaalle paikallista 
väestöä varten. 

Kun vertaa sitä seikkaa, että 
pika-asutuslain mukaan sanotul-
ta alueelta olisi saatu asutukseen  
60 000 ha peltoa ja sen edellyttä-
män metsämaan ala ja sitä seikkaa, 
että maanhankintalain mukaan 
asutukseen on käytetty vain noin 
puolet eli 30 000 ha peltoa ja vilje-
lyskelpoista maata, niin käy edellä 
sanotusta selville kuinka valtavan 

Hapanlohkoa hieman myöhemmin.

hää tul meil ni hää kysy, onk Kipa koton, äiti 
sano et on sil kyl nimikii. Tyttö vastas et juu 
kyl mää sen tierän mut onk Kipa koton!

Sama tyttö tul meil taas kerra ja myö syö-
tii hapalohkoo. Mitä te syötte? Hyi olkko sia 
ruokka!

No nii tietystkii sialha keitettii perunoi ja 
laitetti ruisjauhoi sekkaa. Sama tyttö opettel 
syömää sitä hapalohkoo ja mie sitä viel aikui-
sennakii hänel tarjosin.

Ja taas mie oon jossai muus ku pöyväs, ku 
miun piti sannoo pöyvä kohal et mite enne-
vanhaset huonekalut kestiit.

Tää pöytä matkusti sit juna kans Pelkosen-
niemel. Yöl ku juna seiso Rovaniemel kolme 
tuntii, ni mie käin katsomas kui Rovaniemi ol 
hajal pommitettu, vaa kolme talloo ol pystys. 
Pelkosenniemel mie käin sit rippikoulunkii, 
myö asuttii iha kirko naapuris ja kanttor hää 
käi miu Veli-Ollin kans ain kalas ja ol oikee 
velmu mieheks, hää kiusas ain minnuu etten 
pääse ripil ku en ossaa tarpeeks hyväst virsii. 
Hyvä ettei vient lapse yö unnii, nii paljo mie 
sitä vuntierasin. Mei Olli ol siel myymälähoi-
tajan ja sit ko hää sai päähään et perustaakii 
oman putiikin ni sit lähettii Rovaniemel. Pöy-
tä seuras meitä ku hai laivaa.

Pelkosenniemel myö oltii kolmatta vuot-
ta ja sit muutettii Rovaniemel Saarenkyllää 
ja palvel ruokapöytän niinku ennekii. Siel 
myö taas oltii kolmatta vuotta, sit muutettii 
Naantalii. Rovaniemel ol sillo oikee buumi et 
mäntii katsomaa unissasaarnaajii, kaks nuorta 
tyttöö (en tiijä mikä tää ilmiö ol). Mut miul 
ol oikee ujo poikakaver ja ku hää ei uskaltant 
kyssyy miult, ni hää käski miu tyttökaveri kys-
syy, et läheks mie häne kanssaa katsomaa sitä 
unissa saarnaajaa ja jossei miul oo sitä viittä-

miun piti. Sen tiiän 
et mei talo emännält 
sitä ei kuitekaa saa-
tu, hää ei voint sietää 
karjalaisii. Mustalai-
set hää kyl majotti 
ja ruokki mut täs 
käikii nii et jumala 
rankas emäntää heti, 
hänel ol kaks poikaa 
ja hää sai kaks kar-
jalaista miniää, toine 
Viipurlaine ja toine 
Koivistolt!

Joks mie taas 
mänin sivuraiteil. 
Mie luulen et se 
kuitekii ol siint naa-
puritalost, siinthä 
mie sain elinikkäise 
ystävänkii, hei nuo-
remmast tytöst. Ku 

taloudellisen edun, ehkä 5 – 6 
miljardia markkaa, ruotsinkieli-
set ovat pystyneet keplottelemaan 
itselleen maanhankintalakia toi-
meenpantaessa.

Entä miten siirtoväen on 
käynyt?

Maanhankintalain mukaan siir-
toväkeen kuuluvat henkilöt ovat 
vuoden 1954 loppuun mennessä 
ostaneet vapaaehtoisilla kaupoilla 
15 106 erisuuruista tilaa tai tont-
tia. Asutusviranomaisten toimes-
ta muodostetuille, usein kylmille 
tiloille he ovat tehneet yhteensä  
23 522 hallintasopimusta. Hallin-
tasopimuksen teosta on kieltäyty-
nyt 5 373 siirtoväkeen kuuluvaa, 
useimmiten tilan huonouden 
takia. Hallintasopimuksen teke-
misen jälkeen on siitä luopunut 
2 325 siirtoväkeen kuuluvaa hen-
keä. Näin ollen neljäs osa asutus-
viranomaisten asuttamasta siirto-
väestä on jäänyt ilman omaa tilaa. 

Kun tällaiseen lopputulok-
seen on päädytty, on karjalaisen 
siirtoväen vaikeata yhtyä siihen 
ylistyshymniin, mikä maassa 
suoritetun maanhankintalain toi-
meenpanon johdosta on lähinnä 
lain toimeenpanijan taholta viri-
tetty.

Helsingissä 25. päivänä 
maaliskuuta 1955.
E. Pusa

Kirjoitus on julkaistu ”Karjalai-
nen kansa” Karjalan Liiton 15-v.
juhlanumerossa 21.4.1955

SA-KUVA
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Miekii oon koivistolaisii

Vanhemmiltaan 
on Kalle perinyt 
monipuolisuu-
den, ahkeruuden 
ja yritteliäisyy-
den.

Koiviston poika karstaa villoja ja 
hakkeluspiirakan valmistaminenkin onnistuu

Terttu RaviHämäläisen Kallella on juuret ja mieli vahvasti Koivistolla. 

Vaikka hän on vuonna 1941 
syntynyt Orimattilassa, on hän 
omasta mielestään koivistolainen 
henkeen ja vereen. Samaa mieltä 
on myös tämän kirjoittaja.

Heimo Kalevin, Kalleksi 
kutsutun idearikkaan yrittäjän 
vanhemmat olivat molemmat 
Koivistolta. Isä Nestor Matti , 
Muuraal Matin poika on synty-
nyt ja asunut Kiiskilässä. Isoisä 
oli ammatiltaan muurari siitä ni-
mitys Muuraal-Matti. Hänellä oli 
nuottakunnan osakkuus ja pien-
tila muuraustöiden lisäksi. Kallen 
isä oli raasseli. Hän oli nuotta-
kunnan osakas, mutta osti hailit 
nuottakunnalta. Hailia kauppaa-
massa hän kierteli ympäri Kar-
jalan Kannasta, jopa Kyyrölässä 
asti. Sieltä hän osti ”savpottii, ki-
vvattii ja kukkopillii” ja myi niitä 
sitten taloihin kotimatkallaan.

Äiti Kaino os. Eskola oli 
syntyisin Pullinniemestä. Hän 
oli ahkera emäntä tehden käsi-
töitä ja leipoen viikoittain pii-
rakoita. Vieläkin vesi kielellä 
Kalle muistelee äidin leipomaa 
rusupiirakkaa, jolla nimellä sitä 
Vatnuorissa kutsuttua hakkelus-
piirakkaa Kiiskilässä kutsuttiin. 
Ja niin jäi äidiltä saatu oppi mie-
leen ja maku kieleen, että Kallel-
ta piirakanteko hyvin onnistuu. 
Mieleen ovat jääneet myös äidin 
leipomat kämmenenkokoiset 
perunapiirakat kuin myös ohra-, 
kaali-, mustikka- ja puolukkapii-
rakat. Äidin leipoman lämpöi-
sen  ruisleivän tuoksu taisi olla 
Kallella nenässä kun hän sitä 
muisteli hymyillen. Yksi lap-
suusajan herkku oli hapanlohko, 
jota Kallen sukulaiset valmistivat 
myös eräällä Koiviston matkalla 
autenttisessa ympäristössä. Siitä 
ruokailusta ei varmasti puuttu-
nut tunnelmaa!

Kun äiti kehräsi villoja, oli 
Kalle vieressä oppia ottaen ja ha-
lusi tehdä kaikkea mitä äitikin. 
Kehräämisestä päästäänkin Kal-
len nykypäivään eli Kirpputori 
Kipinään Miehikkälään. Kalle 
muutti huhtikuussa vaimonsa, 
Tampereella syntyneen ja lap-
suutensa Haminassa asuneen, 
Marja-Liisan kanssa Miehikkä-
lään ja perusti vanhaan kauan 
tyhjänä olleeseen entiseen työ-
väentaloon kirpputorin. Kun 
tämän jutun haastattelua tehtiin 
ja päästiin jutuissa kehräämi-
seen otettiin myynnissä olevan 
vokki, kuten rukkia Koivistolla 
nimitettiin, esille ja hetipä ru-

pesi Kalle vokkia pyörittämään. 
Sitten tuli näytönpaikka. Kalle 
oli kertonut kirjoittajalle aiem-
min, että oli äidin kanssa tehnyt 
villoista leppeitä. Villoja löytyi 
ja myyntipöydältä raapsitkin 
joten siitä vaan hommiin. Niin 
kävi tottuneesti työ ja kovalla 
vauhdilla ettei meinannut kuvaa 
saada kun liikettä oli niin paljon. 
Kateellisena kuvaaja touhua kat-
seli ja sai todeta ettei Kalle ollut 
turhia puhellut taidoistaan. Var-
maan ois Kalle keträntkii jos vaa 
vokis ois olt langat paikoillaa.

Vanhemmiltaan on Kalle 
perinyt monipuolisuuden, ah-
keruuden ja yritteliäisyyden. 
Antiikki ja osto- ja myyntiliike-
ala tuntuu omalta ja sitä hän on 
pyörittänyt aiemmin etupäässä 
Mikkelissä ja Heinolassa. Kaikki 
sai alkunsa keräilyharrastuksesta. 
Kukkopillejä oli 300 kappaleen 
kokoelma ja kun hän tapasi vai-
monsa Marja-Liisan oli tällä 250 
kukkopillin kokoelma, joten ne 
yhdistettynä tuli upea kokonai-
suus. Hynttyyt yhteen!

Miehikkälään on ollut help-
po kotiutua. Rauhallinen ympä-
ristö ja välittömät ihmiset ovat 
saaneet uudet asukkaat viihty-
mään. Miä ja siä, joita miehik-
käläläiset haastavat  on melkein 
kuin mie ja sie joten juttu mu-
kavasti vilkkaalta koivistolaiselta 
Kallelta luistaa kaupankäynnin 
lomassa. Yksi huutokauppakin 
on jo uudessa paikassa pidetty ja 
paljon on ideoita mielessä odot-
tamassa toteuttamista. Vierivä 
kivi ei sammaloidu, tulee mie-
leen Kallea kuunnellessa. Viime 
talvena hän sairastuttuaan teki 
päätöksen eläkkeelle jäämisestä, 
mutta muutto maalle teki hyvää 
ja kunto koheni, joten kun sopiva 
tila löytyi, ei muuta kuin tuumas-
ta toimeen. Vanha työväentalo 

koki uuden tulemisen ja elämän. 
Talo lämpiää puilla ja erikoisuu-
tena on salissa sijaitseva Miehik-
kälän kirkon vanha pystyuuni. Se 
tuo monelle kävijälle vanhat kirk-
komatkat mieleen. Salin näyttä-
mö ja vanhat penkkirivit antavat 
kirpputorille omat tunnelmansa 
ja muistonsa. Toivottavasti talon 
ovet käyvät tiuhaan asiakkaista ja 
kauppa käy!

Kallen evakkomatka

Kalle syntyi välirauhan aikana 
1941 Orimattilassa. Perhe muut-
ti takaisin Koiviston Kiiskilään, 
josta Kallella on muistoja, vaikka 
oli vain kolmevuotias siellä asu-
essaan. Kalle muistaa Kiiskilän 
kodin ison tuvan ja siellä olleen 
maalausremontin. Ja kun hän 
omien sanojensa mukaan oli sue-
rasval voieltu eli vilkas sattui hän 

juostessaan törmäämään maali-
pyttyyn pää edeltä. Sotku ja sii-
vohan siitä tuli. Ei auttanut muu 
kuin leikata tukka pois.

Evakkoonlähtö koitti vuonna 
1944 ja Kiiskilän koti oli jätettä-
vä. Kalle muistaa junamatkojen 
pommitukset ja metsään turvaan 
juoksut. Päät painettiin samma-
leeseen suojaan. Evakkomatkan 

Antiikkikirpputori Kipinä lämpiää puilla.Salin 
lämmittää Miehikkälän kirkon vanha kaminauuni.
Pötköä pessää ja kipinää antiikkiuuniin.

Raapsit ja vokki saivat vauhtia kun Kalle veresteli äidiltä oppimiaan lampaanvillan käsittelytaitoja 

Myynnissä olevat upeat monen tytön unelma pii-
anpeili ja harvinainen soittopeli sitra.Ikkunaverhot 
ovat työväentalon aikaiset ja taustalla vanhat nume-
roidut penkkirivit herättävät monille muistoja.
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pääteasema oli Kiskossa, jossa 
evakkotalon isäntäväki oli ystä-
vällinen. Ei saanut Kalle pienestä 
iästään huolimatta olla työttömä-
nä. Hänestä tehtiin vanginvartija! 
Talossa oli sotavankeja auttamas-
sa tilantöissä. Kun vangit laitet-
tiin tekemään syyskylvöjä pellolle 
laitettiin pieni vanginvartija mu-
kaan. No-vangit tuskin olisivat 
karanneet, mutta pääsipähän 
Kalle sotavankien nostamana 
kylvökoneen päälle istumaan ja 
oli kuin päällysmies konsanaan.

Hämäläisen perheellä oli 
oma hevonen evakossa mukana ja 
kun isä lähti rintamalle antoi hän 
Kallelle luottotehtävän hevoseen 
liittyen.”Piä hyvä huol hevoses-
ta”, virkkoi isä lähtiessään. Ja Kal-
lehan piti, vahti hevosta kuin sil-
mäteräänsä. Kun vangit lähtivät 
viemään hevosta pellolle, meni 
Kalle kiireesti väliin ja kielsi heitä 
hevosta viemästä. Tilanne selvisi 
ja työt saatiin hoidettua ajallaan.

Kallen ollessa 4-vuotias perhe 
muutti Pornaisiin, josta ostettiin 
maatila. Kallella on kuusi lasta ja 
he kaikki ovat käyneet Koivistol-
la. Tärkeä rooli hänen elämässään 
on Äijän rooli. Kun lapsenlapsia 
syntyi ilmoitti hän oitis, että hän 
on sitten Äijä eikä pappa tai vaari.

Mie tiijjän
Jos totta puhutaa, ja mitäpäs 
myö muuta nyt haastettaiskaa, 
ni yks mei sottii siunaus, nii ai-
nut ko se olkii, o se, et tää kata-
jaine kansa sai tarpeellise uusii 
keenii ruiskee siint, ko karja-
laine siirtoväk hajos ko akanat 
tuulee kaikkial ympär tään Suo-
me salomaita. Siin ol koivisto-
laisilkii merkittävä asema herä-
telles hämäläisii, pohojolaissi, ja 
väkkee joka puolel maata muu-
valki ryhtymää tos´toimee, ettei 
mei suomalaine kansa ois jou-
tunt kokonaa jyrätyks ja jäänt 
pelkäks välimerkiks Pohjola 
historiakirjoihi. Ajatellaa vaik 
sotakorvauksii laivatoimituk-
sii, mite suur rooli siin ol justii 
koivistolaisel tietotaijol. Mut 
monel muulkii alal, talouves es-
merkiks. Ja politiikaski.

Viime kerral mie koiti saa-
ha lukijat kertomaa tietojaa 
niist koivistolaisist miehist ja 
naisist, kutka o aikoinaa taik 
iha nyt tänäkii päivän nousseet 
poliittisest merkittävvii asemii 
yhteiskunnas. 

Aika usjast sellaset karriäärit 
o saaneet alkuun talouve piirist 
ja johtaneet autonomise Suome 
uuve (1865) kunnallisasetukse 
mukasii kuntakokouksii.

Yks jo Koivisto-aikasist 
koivistolaisist johtohahmois ol 
liikemmies Vilho Penttilä. Hää 
ol kyl syntynt Suursaares 1854, 
mut osti jo parkymppiseen maa-
tila Makslahest ja perusti sinne 
kaupa. Häne mielipitehii kuun-
teliit koivistolaiset tarkal korval 
esmerkiks sillo, ko alettii raken-
tammaa uutta kirkkoo, mikä 
sit valmistukkii, niiko varmast 
muistatta, v. 1904. Nii hänest 
tul kuntakokoukse puhheejjoh-
taja. Häne harrastukseen ulot-
tuit monel saral, ja häne vaiku-
tukseen koko Karjala kannakse 
alueel johtiit siihe, et hänet 
valittii Ranna tuomiokunnast 
talompoikaissäävy edustajaan 
kolmiil valtiopäiviil 1894 - 
1905. Hää ol mielpitteeltää 
nuorsuomalaisii. Paha takaisku 
ol Kannaksel se, et Penttilä eli 
vaa viiskymmäntvuotiaaks.

Hei!
Valokuvia selatessani vastaani tuli oheinen valokuva ja kuvan ta-
kana oli teksti Koiviston seurakunnan 350v-juhla 1925.

Ystävällisin terveisin
Eeva Karvela

Mie tiijjän (Canossan matka)

No, nyt kyl iski Piela Jussi keskimmäine poika nii kipiäst kirvehen ki-
vvee, et vielkii sattuu. Niiko sattu mei Liisalki Hakkala koulumäel, ko 
hää justii 40-luvu puolvälis satutti oikia jala isovarpahan lokakuu lopul, 
nii kovvaa vauhtii ko hää pimeneväs illas juoks mei leikeis kisailles paljai 
jaloi, ko Kaarina ei olt hänel lainant kenkiää. Liisaha ei olt saant viel 
sillokaa ees käytettyi kenkii niiko sentää myö muut. 

Mie heräsi huomaamma, millane moka ol tult tehtyy siin vaihes, 
ko olin ehtint posti justii kantamast Viestist lukkee vast Torkkeli Tiina 
matkakertomukse Piela äijäst, ko jo Hoikkala Pertti miul soitti, et enks 
mie olt tietone, et piettiihä Tamperelki Koivisto-juhlat v. 1969, ja et 
Tampereha kyl o pohjosempan ko Rauma. Olinha mie kyl tietone asjast, 
ko olin kerra sekant juhlapaikkoi nimet Koivisto-Säätiö julkasemast 
kirjasest Seura ja Säätiö 50-vuotistaipalelt (1998), mitä sinistä kirjasta 
miul o kirjahyllyssäi jostai syyst kakskii kappaletta. Mut silloko kirjotin 
tuota valistusta, ol jo kiire saaha se postii, ni eiks justii sillo tultkii joku 
oikosulku. 

Mie jo katselin ympärillei tääl kotonnai, et mihi hurkkaa mie mäni-
sin tunniks seisomaa ja häppeemmä, mut vaik yksim mie nyt täs lukalis 
asunkii, ni ei näkynt siihe tarpeesee yhtää sopivaa paikkaa; kaik nur-
katko on nii täys kaikellaista roijjuu. Nii et ei auta muu, ko tehhä tää 
Canossa matka ja nöyräst tunnustaa oma virhehei ja pyytää teilt lukijoilt 
anteeks ja toivoo, et ei toistu moine nukahus.

Martti Piela

Mistä alkaa synnyinmaa?

Mistä alkaa sinulla synnyinmaa?
Kaukaa ajassa - rajan takaa.
Vaan toiselle kuuluu nyt se maa,
unenkaltainen maa lapsuusvuosien - 
saloineen, saarineen, sinisalmineen,
vuossataisten aikain takaa.

Maa heidän on nyt - sillä puolen rajaa.
Rajan tällä puolen edellenkin
meillä jäljellä täällä on isäimme maa, 
maa, jota asein puolusti oma isänikin.
Kallis, lunastettu verin nuorten urhojen,
sankarhautojen.

Isänmaani on tuo samainen maa, 
sotien runtelema, tämä Pohjolan maa,
joka itsenäisyytensä säilyttäen
jälkeen katkerain sodan kouristusten 
alhosta nousi, uskoen edistykseen, 
työtä tehdä, rauhassa elää haluaa, 
ulkopuolella säilyä konfliktien, 
uutta luoda, rakentaa tulevaa,
rauhassa lapsensa, nuorensa kasvattaa. 

Siitä alkaa minulla synnyinmaa. 

Hyvää itsenäisyyspäivää 2015! 
Martti Piela

Suurperrees nuoruuteen 
Ingertiläs kasvanee Kaarlo Pul-
li (s, 1888) nousu koivistolaisii 
kärkijoukkoo alko merilt, joh-
ti laivapojast merekulkijaks ja 
kauppiaaks sekä suvu tappaa lai-
varakentajaks, ja niiko Aapram-
issäänki kunnallissii tehtävii. 
Pulli Kalle toimi Koivistol yh-
täjaksosest 22 vuotta kunnaval-
tuustos Koivistost luopumissee 
ast. Niiko varmast muistatta, ni 
hänel ol Holmingi porukois sit 
merkittävä tehtävä siin, et lai-
vatoimitukset Neuvostoliittoo 
onnistuit ja ajallaa.

Ko ajatus Meri-Koivisto pe-
rustamisest Pernajaa ol hylätty 
Etuskunnas 40-luvu loppupuo-
lel, alko olla kutakuikii selvil 
se, mihi päi Suome niemee sit 
koivistolaisiiki sijottuis asu-
maa. Näihi aikoihi, (19.9.48) 
kokkoontu Porvoos 30 henkilö 
iteariihi perustammaa Suome 
Koivisto-Seuraa. Sen koko-
ukseu puhheejjohtajan toimi 
liikemies Sulo O. Hoikkala. 
Sammaa syssyy päätettii perus-

tetaa myöskii Koivisto-Säätiö. 
YYA-henges nimet pit vaihtaa 
Suome Koivistolaisii Seuraks 
ja Koivikko-Säätiöks. Mut nyt-
hä sekkii nimiasja o ilma riitoi 
korjaantunt melkee ko itsestää. 
Hoikkala toimi sit vuoskymme-
nii sekä Seura johos et Säätiö 
hallitoneuvosto puhheejjoh-
tajan, 1962 tasavalla resitentti 
palkitsi hänet talousneuvokse 
arvonimel. 

Hoikkala talousura alko jo 
Koivistol Makslahe Osuuskas-
sa kassahoitajan (1930). Sottii 
jälkee häne pankkiurraan jatku 
enstäi Perniös ja myöhemmi 
Porvoos. ”Koivistolaisii johtaja” 
taival päätty Porvoos 1979.

Lähteet: Hoppu ja Kansanaho: 
KOIVISTO, Kiviluoto: Kaarlo Pulli, 
Puulaivarakennuksen mestari, Hovi: 
50 vuotta Koivistolaisten Seuran ja 
Koivisto-Säätiön toimintaa.

Martti Piela
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Joululahjaksi

Koivisto pähkinänkuoressa € 10,00
Koivistolaiset evakossa 25,00
Koiviston arkielämää 25,00
Koiviston merenkulun historia 8,50
Honkalaivat ja halkolastit 8,50
Koiviston historia 15,00
Länsi-kannaksen murrekirja  8,50
Sanaparsii Koivistolt 8,50
Neljännesvuosisata lottatyötä Koivistolla 5,00
Kannakselaistytöstä evakoksi tynkä-suomeen 5,00
Koiviston yhteiskoulu, matrikkeli 5,50
Merenkävijän muistelmia 5,00
Koiviston kolmet kasvot 6,00
Kurkela-Hoikkala kuvina 20,00
Koivisto-Koivisto, laulukirja 15,00
Koivistolaiset 1939 7,00
Patala, kotikylä Koivistolla 20,00
(lisäksi postimaksu)

Tilaukset
Koivisto-Säätiö
c/o Pertti Hoikkala
Linnankoskenkatu 15 C10 
06100 Porvoo

koivisto-saatio@kolumbus.fi

Perinteinen

Kuusijuhla
Kuusiston seuratalolla Pornaisissa, Kirkkotie 200
Lauantaina 28.11.2015 klo 13-15

UUSI, S.Topeliuksen kertomukseen
 perustuva joulunäytelmä

 ”Miksi joulupukilla ei ole sarvia?”

Muuta Joulunalusohjelmaa
Puuroa ja purtavaa
Arpajaiset
Haastelua

Osallistumismaksu 10 €, (alle 12 v. 5€).

Tervetuloa!
Järjestää: Vatnuorin kyläyhdistys

Perniön ja ympäristön Koivistokerhon 
perinteistä joulujuhlaa vietetään 
7.12.2015 klo 18.00 alkaen 
Perniön Seurakuntatalossa.

Tervetuloa!
johtokunta

Turun ja ympäristön koivistolaiset
Vietämme joulujuhlaa lauantaina 5.12.2015 klo 15
Turun Karjalaisten talolla Itäpellontie 2 Turku

Lämminhenkistä yhdessäoloa. 
Hyvää jouluista ruokaa omakustannushintaan. 
Joulupukkikin saattaa vierailla jos haluat ottaa pienen paketin 
mukaan.

Ilmoittautumiset perjantaihin 27.11 mennessä 
Hanna Silfver 040-7711425

Suuren suosion saanut
Koiviston karttatarjotin

Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo 
puh. 0440 501 806, virpi.huhtanen@kolumbus.fi

26 €Konepesunkestävä, 30 x 38 cm

Viesti on luettavissa –

myös netissä.

www.koivistolaiset.net

Tilaa näin:

A) Lähetä sähköpostia osoitteeseen 
virpi.huhtanen@kolumbus.fi – saat 
linkin, jolla voit tilata kalenterin ja 
laskun suoraan kuvapalvelusta kotiisi. 
Linkki tulee myös seuran verkkosivul-
le www.koivistolaiset.net

Tai

B) Ilmoita yhteystietosi seuran sih-
teerille em. sähköpostiosoitteeseen tai  
p. 0440-501 806. Tiedot välitetään 
kuvapalveluun, josta kalenteri ja lasku 
lähetetään suoraan kotiisi.

Mukavaa tulevaa koivistolaista 
kalenterivuotta!

Koivisto-kalenteri 2016 nyt tilattavissa!


