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Tiedätkö ja tunnetko 
koivistolaisia asioita. 

1. Minä vuonna Koiviston 
 kivikirkko valmistui?
2. Kuinka moneen kuntaan 
 Koiviston kunnan siirtoväki 
 on virallisesti sijoitettu?
3. Mikä on Koiviston 
 kauppalan Ruotsissa 
 olevan kummipitäjän 
 nimi?
4. Kuinka monta kylää oli 
 Koiviston kunnassa?
5. Kuka syntyperäinen 
 koivistolainen osallistui 
 Pariisin olympialaisiin?
6. Minkä niminen saari on 
 Koiviston salmessa Patalan 
 kylän kohdalla?
7. Kuka koivistolainen 
 laivamestari on rakentanut 
 tiettävästi eniten laivoja?
8. Kuka on lahjoittanut 
 ehtoolliskalkin Koiviston 
 seurakunnalle?
9. Minne koivistolainen 
 Mannerhein-ristin ritari 
 Ahti Heino on haudattu?
10. Kuka on nykyisin 
 Koiviston yhteiskoulun 
 johtaja?

Vastaukset 8:lla sivulla

60-vuotta Viestin sivuilla
Tänä syksynä sekä Koivisto Seura, että Koivisto Säätiö 
täyttivät 60-vuotta. Juhlan kunniaksi tuli halu kaivautua 
toimintaan eri vuosikymmenillä.

Koiviston Viesti on uskollisesti vä-
littänyt koivistolaisten kuulumisia 
aina lokakuusta 1944 näihin päi-
viin saakka. Ensimmäisen lehden 
mukaan lehti tahtoo koivistolaisten 
yhdistävänä siteenä vaalia yhteisiä 
rakkaita muistoja, virkistää mie-
liämme ja jakaa tarpeellisia tietoja. 

40-luku

Joulukuussa 1944 ilmestyi Mau-
no Koivunevan toimittamana en-
simmäinen lehtipainossa painettu 
Koiviston Viestin näytenumero. 
Alkuun lehti ilmestyi kerran kuus-
sa. Sen sivuilta löytyy tärkeitä tie-
dotteita, liikuttavia pikku-uutisia, 
tärkeitä uutisia. Kesäkuussa 1947 
Emilia ja Anton Ratia olivat kir-
joittaneet Koiviston yhteiskoulun 
synnystä seuraavaa:

”Koiviston Yhteiskoulun syn-
tysanat lausuttiin minulle touko-
kuussa 1921 Koiviston pappilan 
kansliassa mennessäni pyytämään 
papintodistusta Viljo-pojalleni 
Viipuriin menoa varten. Rovasti 
Kilpeläinen ilmaisi ajatelleensa 
kotikoulunsa perustamista, johon 
kouluun voisi tulla useampiakin 
oppilaita. Mielihyvin yhdyin sa-
maan ajatukseen ja niin koulu sit-
ten syksyllä alkoi pappilan tuvassa 
kehittyen luokka kerrallaan eteen-
päin 5-luokkaiseksi kouluksi, jol-
loin sillä oli jo oma koulutalokin. 
Tarmokkaiden opettajien ansiosta 
se menestyi hyvin antaen pohja-
koulun meidänkin viidelle perilli-
sellemme” näin siis merikapteeni 
Anton Ratia. Saman vuosikym-
menen lehdistä ovat myös nuo 
sivupalstan kysymykset, joilla 
voitte Koivisto-tietoisuuttanne 
testata.

50-luku

Pienessä lehdessä on ollut myös 
suuria uutisia, kuten vuoden 1955 
heinäkuun numerossa. ”Pentti 
Karvonen juoksi maailmanennä-
tyksen. HKV:n Heinäkuun Kisoissa 
1.7. saavutti Pentti Karvonen 3 000 
metrin esteissä komean maailman-
ennätyksen ajalla 8.47.8. Entinen 
ennätys tässä lajissa on unkarilaisen 
Roszynoin nimissä viime vuodelta. 
Pentti suoritti oman juoksunsa alus-
ta loppuun yksin kenenkään muun 
kilpailijan uhkaamatta voittoa, ja 

otti esteet ja vesihaudan erittäin 
tyylikkäästi. Samassa kilpailussa 
kiipesi myöskin nuorempi veli Rei-
no mestariluokkaan ajalla 9.00.8 
päästen toiseksi. Veljekset ovat huip-
pukunnossa”.

60-luku

Niilo Villanen toimi päätoimittaja-
na vuoden 1962 joulukuun nume-
rossa, jossa Eno Virkkilä kertoi jou-
luisen, ohessa lyhennellyn tarinan 
joulupossusta: ”Eno oli lupsakka, 
huumorintajuinen ja leikkisä mies. 
Koivistolaisilla ja naapuripitäjäläi-
silläkin oli tapana ennen vanhaan 
käydä Koiviston torilla ostamassa 
kevätkuukausina possu kasvamaan, 
jotta saisivat jouluksi kinkun ja rul-
lasyltyt. Niin päätti eno Virkkiläkin 
ostaa possun.

Valittuaan kauppiaalta mie-
leisensä, laittoi säkkiin ja vei sen 
Pelle-laivalla kotisaareen, alkaen 
sitä huolella hoidella. Kotiväelleen 
kehui possunsa kaunista ulkonäköä. 
Hän sanoi sen jo olevan melko leve-
älapaisen. Kyllä siitä jouluun men-
nessä kasvaa ainakin 100-kiloinen 
possu, naureskeli eno Virkkilä… 

Kesä oli jo pitkälle kulunut, 
mutta possu ei vain ottanut kas-
vaakseen. Silloin päätti eno laskea 
possun karsinastaan vapaasti juok-
sentelemaan. Mutta miten sitten 
tuntisi oman possun toisten joukos-
ta? Oli leikattava korvaan merkki 
niin kuin lampaillekin. Ne olivat 
näet vapaina saaressa koko kesän 
ja kunkin talon lampailla oli oma 
merkki korvassa. Tämä tehtiinkin.

Tuli sitten joulu ja possu olisi 
ollut aika teurastaa, mutta se painoi 
vain vähän yli 7 kiloa. Eno katsoi 
parhaaksi antaa sen vielä vähän 
kasvaa ja täti tuumaili, että kylläpä 
hyvän possun ostit, kun ei tarvitse 
joka vuosi teurastaa.”

70-luku

70-luvulla lehti oli näyttävän ko-
koinen. Niin ikään joulunumeros-
sa peräänkuulutettiin lähimmäisen 
huomioimista, mikä toivotus ei 
varmasti saisi olla tällekään ajalle 
vieras. Tuntemattomaksi jääneen 
kirjoittajan tekstiä:

Vaikeat sanat. Olisi pitänyt 
mennä hänen luokseen, kun hän 
niin odotti… Olisi pitänyt. Nämä 

reejalakset natisiit mukavast. Ko 
lähettii saarest ni mummo laitto 
usseest pihkamaitoo taik kirnu-
piimää hinkin mukkaa. Sit jos 
sattu reki kaatumaa eikä olt ihan 
tiukka kans, ni tahto männä koko 
herkuist millo enemmä millo vä-
hemmä hukkaa”.

90-luku

Hannele Mellerin päätoimit-
tajakaudelta vuoden 1993 hel-
mikuun lehdestä löytyi laaja 
Taavi Peltolan kirjoittama artik-
keli Kuunari Koivistosta. Jo yli 
puoli vuosisataa on kulunut kun 
laivamestari Kaarlo Pulli aloitti 
kuunari Koiviston rakentamisen 
Eistilän rannassa. Laivamestari 
tuskin aavisti, että 1939 aloitet-
tu aluksen rakentaminen viiväs-
tyisi niin, että se pääsisi neitsyt-
matkalleen vasta 1946. Tuskin 
puolestaan Taavi Peltola aavisti, 
että ”juhlapuhein ja messinkitor-
vet soiden” juhlittu alus makaisi 
upotettuna meren pohjassa.

2000-luku 

onkin sitten laajemmin esillä tä-
mänkin lehden eri sivuilla. Vies-
ti jatkaa kulkuaan.

Riikka Salokannel

sanat tulevat usein ahdistuneesta 
sydämestä täynnä katumusta ja 
mielipahaa. Ei tullut jostakin syys-
tä mentyä. Olisi ollut puhuttavaa, 
olisi pitänyt kuunnella, rohkaista, 
antaa kiitoksen sana, pyytää an-
teeksi, viedä kukkanen. Tämä jäi 
tekemättä monen kohdalla.

 Hyvä ystävä! Jos tiedät 
jonkun odottavan, mene hänen 
luokseen vaikka se joskus on vaike-
aakin. Kuuntele mitä hän tahtoo sa-
noa, vie kukkanen, sano hyvä sana, 
kiitoksen tai anteeksiannon sana. 
Kun me evakot olemme hajoitetut 
niin kauas toisistamme, niin kirje 
tai kortti ovat viesti lähimmäiselle. 
Monelle yksinäiselle kortti on kuin 
lämmin käden puristus ystävältä. 
–Ettei minun tarvitsisi sanoa noita 
vaikeita sanoja: olisi pitänyt.

80-luku

Jotakin tuttua ja samankaltaista on 
jokaisen vuosikymmenen lehdessä. 
Vuoden 1988 lehdessä, jonka pää-
toimittajana oli Ulla Tuominen, 
muisteli Kyllikki Tukia elämää saa-
ressa. ”Kylhä siitä saare ja manteree 
vällii monta kertaa hevosel kulettii ja 
monenlaisil kelil. Millo ol vettä jääl, 
millo nii kylmä tuul ja tuisku, et pi-
ti kaivautuu välly sissää lämpimää. 
Siel tul helpost torkutkii kulkusii 
kilinäs ko aikaihmiset haasteliit ja 
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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

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.

Koivisto o Karjalan Turku

Aloitan selityksellä: pidän turkulaisista, suomalaisista, 
karjalaisista, koivistolaisista. Tiedän, että kuulostaa vä-
hän arveluttavalta sanoa, että koivistolaiset ovat suh-
teessa muihin karjalaisiin vähän niin kuin turkulaiset 
suhteessa muihin suomalaisiin. Tähän ajatuskulkuun 
päädyin kuitenkin tavatessani Karjala – lehden toimit-
tajaa, Päivi Parjasta, meidän keskustellessamme koivis-
tolaisuudesta.

Turkulaisilla on pitkä kulttuurihistoria. Turku meren-
rantakaupunkina on aina ollut aktiivisesti suuntautu-
neena maailmalle. Näin sisämaasta katsottuna turku-
laiset ovat suuntautuneet myös vahvasti sisäänpäin. 
Muusta Suomesta ei olla niin varsin kiinnostuneita, ja 
kliseisen stereotypian mukaan turkulaisiin eivät ulko-
paikkakuntalaiset edes pääse tutustumaan. Samaa on 
Koivistossakin: vuosisatainen kulttuuri, meri ja maa-
ilmalle suuntautuminen ja toisaalta vahva oma iden-
titeetti.  Useammin kuulee koivistolaisen sanovan me 
koivistolaiset kuin me karjalaiset. 

Saattaa olla, että edellä kuvatusta syystä koivistolaisia 
pidetään vähän omana porukkanaan, ei ihan täyskar-
jalaisina. Tai sitten me itse pidämme itseämme vähän 
omana porukkana, eikä aivan täyskarjalaisina, vaikka 
puheliaita, tunteikkaita ja piirakkakansaa olemmekin. 
Oli niin tai näin, rikkaus se joka tapauksessa on, ni-
mittäin vahva identiteetti, yhteenkuuluvuuden tunne 
ja se, että karjalaisetkaan eivät ole yksi stereotypioiden 
joukko, vaan edustamme sekä yhteisöllisyyttä, että yk-
silöllisyyttä.

Se, että kuuluu yhteen joukkioon, tässä koivistolaisiin, 
saa ainakin minut uteliaaksi. Miten tiedän ja ymmärrän 
enemmän, miten sukeltaa tähän uuteen, omaan maa-
ilmaan syvemmälle. Itse olen sukellellut syvällä koivis-
tolaisuudessa selaamalla, katselemalla, haistelemalla, 
lukemalla vanhoja Koiviston Viestejä niiden kaikilta 
ilmestymisvuosikymmeniltä. Mikä mieletön maailma 
onkaan lehtemme sivuille vuosien mittaan tallentunut. 
Vastaan on tullut tuttuja sukunimiä, tuttuja rantoja, tut-
tuja laivoja ja silti kaikki uutta ja ennen lukematonta.

Haluankin erityisen lämpimästi kiittää niitä koivisto-
laisia, jotka näitä lehtiemme vuosikertoja ovat metsäs-
täneet ja säästöistään Koiviston Viestin käyttöön lah-
joittaneet. Kiitokset Matti Peussalle Ohkolaan, rouva 
Eila Raaskalle Helsinkiin, Mäntsälän Koivistolaisille ja 
Raimo Kyytsöselle ja Kaukiaisen Eskolle, joka lehtiä 
on ehtinyt hirvenmetsästyksen ohessa jahtaamaan. Se, 
että pääsemme lehtien kautta luotaamaan polkuamme 
myös taaksepäin, tulee olemaan valtava innoituksen ja 
ymmärryksen lähde viedessämme Viestiä vuosien pää-
hän eteenpäin.

Hartaast´ 

Jumalan sisko
 
Meidän on tapana ajatella, että luonto on kaunis: linnut 
laulavat ihanasti, kukat ovat hehkeitä, perhoset koreita. 
(Tosin näin marraskuussa on vähän vaikea innostua kau-
niista luonnosta: ehkä auringonlasku voisi olla kaunis, tai 
voisi olla ihanaa, kun tähtikuviot näkyvät taas, tai kuralätä-
köstä voisi heijastua jotain hienosti.) Me virkistymme luon-
nossa, iloitsemme siitä. Monen mieleen nousee kiitollisuus 
Jumalaa kohtaan, joka on luonut näin kauniin maan. 
 
”Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää, ihanaa on virittää 
ylistyslaulu! .. Herra tietää tähtien luvun, hän on antanut 
niille kaikille nimen. .. Hän peittää pilvillä taivaan ja lä-
hettää maan päälle sateen, hän panee versomaan vuorien 
ruohon.” (Ps. 147: 1, 4, 8)
 
Mutta mitä sanoo biologi? Eivät linnut laula meidän 
iloksemme eivätkä Luojaansa ylistääkseen. Ne laulavat 
kilpaillakseen parhaista puolisoista ja naaraille tulee kor-
keintaan turvallinen olo (jos oloa ollenkaan), kun ne 
kuulevat oikein komeaa koiraan laulua. Eivät perhosten 
koreat värit ole meidän iloamme varten vaan pelottele-
massa lintuja. Vaan sehän tässä ihmeellistä onkin: Jumala 
on luonut hyödyllistä ja kaunista. Meillä ihmisillä tahtoo 
usein tulla jompaa kumpaa (jos kumpaakaan): hyödylli-
nen ei aina ole kaunista eikä kaunis hyödyllistä. Jumala 
luo toisin. Tiesittekö, että kuuset näyttävät ylhäältä päin 
aivan vihreiltä lumihiutaleilta? Meillä on suuri Jumala, 
joka tekee kivistä, kukista, linnuista, vuorista kauniita 
samalla, kun niiden ulkonäöllä on oma niiden elämään 
liittyvä tärkeä, hyödyllinen tarkoitus.
 
”Kaiken hän on alun alkaen tehnyt hyväksi” (’kauniiksi’ 
vuoden 1933 käännöksen mukaan, Saarn 3: 11)
 
Mukaan tulee kolmas ulottuvuus: Jumala on luonut mei-
dät ihmiset niin, että saatamme aistia kauneutta. Mitäpä 
väliä kivien viivoilla ja lintujen höyhenten väriyhdistel-

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

millä meille olisi, jos meillä ei olisi sitä kauneusaistia, 
josta Koiviston Hilma-tätikin kirjoitti? Me ihmiset olem-
me olentoja, joilla on sellaisia käsitteitä kuin ’kaunis’, 
’sopusointuisen värinen’, ’ihana’, ’komea’. Me voimme 
katsella maailmaa ja jäsentää sitä tällaisten ulottuvuuksi-
en mukaan. Se on minusta suuri ihme. Miksi Jumala on 
luonut meidät näin? Olihan jo ennen ihmistä Jumalan 
kolme persoonaa, jotka saattoivat sanoa toisilleen: ”Kat-
so, miten hienon loin!” Jostain syystä Jumala halusi jakaa 
näkemänsä ja näkemyksensä laajemmalle. Hän halusi li-
sää kauneuden näkijöitä. Lisää iloa kaikesta siitä, mitä 
hän oli luonut. Jostain käsittämättömästä, ihanasta syystä 
Hän halusi meidät rinnalleen! Näkemään niin kuin Hän. 
Hänen kuvakseen. Se on tärkeää Hänelle.
 
”Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Tuli 
ilta ja tuli aamu, näin meni kuudes päivä.” (1 Moos 1: 31)
 
”Jumala sanoi: ’Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet 
kuvaksemme, kaltaiseksemme” (1 Moos 1: 26a)
 
Viisaus: ”Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja 
asetti maanpiirin syvyyksien ylle, kun hän korkeuksissa teki 
taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan, kun 
hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen vedet, ja 
kun hän lujitti maan perustukset. Jo silloin minä, esikoinen, 
olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken 
aikaa leikkimässä hänen edessään. Maan kiekko oli leikki-
kalunani, ilonani olivat ihmislapset.” (Sananl 8: 27 - 31)
 
”Hän osoitti kädellään opetuslapsiaan ja sanoi: ’Katso, tässä 
ovat minun äitina ja veljeni. Jokainen, joka tekee minun 
taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja 
äitini’” (Matt 12: 49, 50)
 
”En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne 
isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan 
saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni 
kuullut.” (Joh 15:15)
    Kaisa Koivula

Rakkaamme

Yrjö Kalervo 
RUOTTU
s.11.2.1918 Koivisto
k.14.10.2008 Kotka

On päivä päättynyt, on tullut ilta, 
on pursi irronnut maan laiturilta
ja saapunut rauhan satamaan

Kaivaten

Puoliso
Lapset
Lastenlapset perheineen

Joulunaika

Taas tuli aika joulun, 
nuo aaton hämyhetket. 
Lasten juhla, koulun, 
ja joulupukin retket.

Ei vanhene tuo joulujuhla, 
se kovan mielen kovettaa. 
Pienemmänkin lahjan tuhlaa, 
ilolla sen ojentaa. 

Käy sydämihin jouluaatto, 
tee sinne sija Lapselle. 
Et paimenien lahjasaatto, 
myös tulis harmaahapselle. 

Yksinäisen joulu olkoon, 
muistamisen juhla suuri. 
Joulunkellot hälle soikoon, 
loistakoon myös joulukuusi. 

Aattoillan kiire loppuu, 
Haudoille käy silloin tie. 
Mihinkään ei enää hoppuu, 
moni muiston kynttilän nyt vie. 

Juhlavalot jo kaukaa loistaa, 
kummun rakkaan valaisee. 
Joulun sieltä kaukaa toistaa, 
luokseen aatos lentelee. 

Irja Niemi

Runo oli joulukuun 1976 
Koiviston Viestissä.
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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
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Sihteeri, Marja-Leena Montonen
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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
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puh. 09-797 011
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397

koivisto-saatio@kolumbus.fi

Talouskriisin myötä suomalaisten kiinteistöjen ostoha-
lukkuus näyttää jonkun verran laantuneen venäläisten 
keskuudessa. TV:stä ja sanomalehdistä saamme kuitenkin 
lukea, että jopa Kremlin lähipiiristä aiotaan tehdä suuria 
investointeja suomalaisiin lomakeskuksiin mm. Saarijär-
vellä ja Ellivuoressa. Suomen ja Venäjän viranomaisten 
lähialueyhteistyön tuloksena on hiljattain valmistunut 
kaksi ohjekirjasta; venäjänkielinen Kiinteistön ja asun-
non hankinta Suomessa sekä suomenkielinen Kiinteistön 
hankinta Venäjällä. Suomesta työhön ovat osallistuneet 
oikeusministeriö ja Maanmittauslaitos, Venäjältä federaa-
tion rekisterilaitoksen Karjalan tasavallan hallinto, kiin-
teistökatasteriviraston Karjalan tasavallan hallinto sekä 
karjalan tasavallan lakimiesliitto.

Suomalaisia ja karjalaisia luonnollisesti kiinnostaa kiin-
teistön hankinta Venäjältä. Venäjän lainsäädännössä ei ole 
kiinteistön käsitettä määritelty, vaan laissa puhutaan kiinteän 
omaisuuden eri kohteista. Näitä kohteita ovat muun muas-
sa maakiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat sekä niissä 
sijaitsevat tilat, asunnot ja huoneet, tuotantolaitokset omai-
suuskokonaisuuksina sekä keskeneräiset rakennuskohteet. 
Yhteistä kaikille kiinteistöille Venäjällä on se, että kiinteistöä 
on käytettävä sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Maakiin-
teistöt jaetaan vielä seitsemään maaluokkaan.

Entä ulkomaalaisen oikeus hankkia 
kiinteistö Venäjältä? 

Ulkomaalaiset ovat samojen lakien alaisia kuin Venäjän 
omatkin kansalaiset, mutta ulkomaalainen ei voi omis-
taa kiinteistöjä raja-alueilla eikä eräillä muillakaan laissa 
määritellyillä alueilla. Asian tekee ongelmalliseksi se, että 
Venäjän presidentti ei ole toistaiseksi antanut ukaasia, 
jolla raja-alueet määriteltäisiin. Varmaa on ainakin se, 
että rajavyöhyke kuuluu raja-alueeseen. Ulkomaalainen 
ei voi omistaa myöskään sellaista maakiinteistöä, joka on 
tarkoitettu maataloustuotantoon. Näitä kiinteistöjä hän 
voi kuitenkin vuokrata.

Kiinteistöjä koskevat sopimukset on tehtävä kirjalli-
sesti. Eräissä laissa määritellyissä tapauksissa on sopimus 
todistettava notaarilla. Hänellä voidaan todistuttaa myös 
muutkin sopimukset, jos niin halutaan. Asiamiesta voi-
daan käyttää, mutta se ei ole välttämätöntä. Kiinteistön 
kaupassa kannattaa erityisesti tarkistaa, että myyjällä on 
oikeus luovuttaa ko. omaisuus. Asuntojen kaupassa on 
myös syytä muistaa, että mahdollisilla vuokralaisilla on 
oikeus asua asunnossa kaupan jälkeenkin.

Tässä ei ole mahdollisuutta selostaa koko julkai-
sun sisältöä, sitä on saatavissa maanmittaustoimistoista, 
Maanmittauslaitokselta ja oikeusministeriöstä.

Omasta mielestäni perusongelma kiinteistön omis-
tamisessa Venäjällä on epätietous siitä, kuinka omistajan 
omistus turvataan. Voidaanko se ottaa pois millä tahansa 
hallinnollisella määräyksellä ja maksetaanko sellaisessa ta-
pauksessa korvausta vai ei. Kaiken kaikkiaan kiinteistön 
hankintaan ja omistamiseen Venäjällä liittyy riskejä, joita 
kaikkia ei tunneta.

Toivotan Koiviston viestin lukijoille hauskaa pikku-
joulun aikaa!

Jarmo Ratia

Koivistolaisten 
suku- ja kyläseurat 
Edellisessä lehdessä oli kooste sukuseuroista 
ja kylätoimikunnista. Jälkimmäisestä listasta 
korjataan seuraavat yhteistiedot. 

Rautasen kylätoimikunta
Esko Kaukiainen
Kalamiehenkuja 3 C 22, 04300 Tuusula

Koiviston Heinot ry
 Mauri Heino, 
 Majoitusmestarinkatu 9 C 48, 20360 Turku

Mikäli teidän tietonne on vielä mainitsematta, 
laittakaa siitä tieto toimitukseen, saamme 
listan päivitettyä myös www.koivistolaiset.net 
-sivustoille.

Paikallisseurat

Helsingin Koivistolaiset ry
Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo

Haminan Koivistolaiset
Mirja Haapanen
Vallikatu 6 C, 49400 Hamina

Lahden Koivistolaiset
Hannu Veijalainen
Poppelinkatu 11-13 A, 15520 Lahti

Tampereen Koivistolaiset
Rauni Rokka
Ramsööntie 967, 37350 Ramsöö

Rauman Koivistolaiset
Pertti Mannonen
Hiukunummentie 26, 26660 Rauma

Porvoon seudun Koivistolaiset ry
Riitta Nurmi
Kaarenkyläntie 180, 06500 Porvoo

Mäntsälän Koivistolaiset
Raimo Kyytsönen
Lahdentie 7, 04600 Mäntsälä

Lappeenrannan Koivistolaiset
Leevi Ylä-Outinen
Kyläsuonkatu 22, 53400 Lappeenranta

Karhulan ja ympäristön Koivistolaiset
Tuula Raukola
Sammonkatu 18 B, 48600 Kotka

Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Eero Ahtikari
Teippalantie 21, 21500 Turku

Perniön ja ympäristön Koivistolaiset
Ahti Kaukiainen
Haapatie 2 as 6, 24260 Salo

Kouvolan ja ympäristön Koivistolaiset
Seppo Mäkinen
Heikkiläntie 18, 46900 Anjalankoski
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Tuo sormus on nähnyt monenlai-
sia aikoja. Mamma on ristinyt kä-
siä odotellessaan äijää hailiapajilta 
kotiin. Erään kerran jäät olivat 
heikkoja ja tuuli kuljetti miehet 
jäälautoilla kauas länteen, mutta 
siltä reissulta äijä palasi kotiin. 

Meri ja jäätilanne oli saaressa 
asuville tärkeä asia. Kalastus toi 
leipää ja kalaa perheeseen. Meri 
antoi, mutta se myös otti. Kaksi 
perheen poikaa hukkui. Silloin oli 
surun aika. Oli paljon myös ilon 
aikoja, kauniita kesiä marjanpoi-
mimisineen, lapsenlapsia ja tasais-
ta elämää. 

Sitten tuli sota ja piti lähteä 
evakkoon. Välirauhan aikaan per-
he palasi kotiin, kunnes taas piti 
lähteä - lopullisesti. Koivistolla 
lapset ja suku olivat lähellä. Sodan 
jälkeen sukulaiset joutuivat eri 
puolille Suomea, oli ikävä. Unissa 
paluu kotiin oli mahdollista, niin-
pä unet tapahtuivat Saarenpäässä. 

Porvoon Suomenkylästä löy-
tyi elämän ehtoopuoleksi koti, 
josta mamma siirtyi taivaan ko-
tiin 1962 ja äijä seitsemän vuotta 
myöhemmin. Mamma ja äijä oli-
vat usein kesällä meillä kotimiehi-
nä ja lapsenlikkoina. 

Uudella maalla ei käytetä pa-
poista nimeä äijä. Se kuulostaa 
haukkumanimeltä. Me kutsuim-
me isäni isää papaksi ja äitini isä 
oli äijä, mutta kai se oli ympäris-
tön vaikutus, joka pani meidätkin 
toisen papan kuoleman jälkeen 
kutsumaan äijää nimellä pappa. 

Pappa oli leikkisä ja lapsiystä-
vällinen mies. Aikoinaan hän teki 
kirvesmiehen töitä ja monenmoi-
sia puutöitä. Syntyi saavia ja pyt-
tyjä ja puutavaroita aina ruumis-
arkkua myöten. Kesäisin meillä 
hän teki heinäseipäitä ja vuoleskeli 
heinäseipään tappeja. Heinäsei-
päät olivat käytössä vielä silloin. 
Askaroidessaan hän vahti meitä ja 
kertoi juttuja. Jossain välienselvit-
telytilanteessa pappa sanoi; 
- A, nyt miul pitäis olla lintka! 
Kun kysyimme 
- Että, mikä? Pappa kertoi, että 
heillä asui hänen lapsuudessaan 
samassa taloudessa kahden veljek-
sen perheet. Mummo piti lapsia 
kurissa taskussaan olevan lintkan 
avulla. Lintka oli köydenpätkä, 
jota mummo heilutti ja sitä pojat 
varoivat. Kuri säilyi ja jatkuvasti 
pojat suunnittelivat varastavansa 
lintkan. 

Meille pappa teki pajupillejä 
ja opetti myös tekemään niitä. 
Mamma oli harras uskova ihmi-
nen. Hänellä oli tiukka nuppu 
niskassa ja liina leuan alla sol-
mussa, kädet kutoivat jatkuvasti 
sukkia ja lapasia. Mamma opetti 
lapsille iltarukouksen, kuin myös 
sukankutomisen taidon. 

Mamma ja pappa kannustivat: 
- A vot, kyl siit hyvä tulloo. Hei-
dän sanontansa muistuvat mie-
leen ja sopivassa tilanteessa tulee 
itsekin käytettyä. 
- Kronstaatti näkkyy - ei tarpeeksi 
vahvaa kahvia

- Paa juskat kii - uunin pellit kiinni
- Purista sangasta, kyl sielt viel tul-
loo - kahvia pannusta
- Ko juop kohvii tulloo musta 
tukka
- Siel ol holotna, paa paltto päälleis

Liitalla keitettiin kohvii, käy-
tössä olivat kahveli ja kossikka. 
Ennen syötiin serpaa, hailii, loh-
kopiirakkaa, hapalohkoo halu-
ruokaa, hapankaalii, pottilohkoo 
ja potaattii kans tytinää. Kesäai-
kaan söivät tihit (hyttyset). 

1970-luvulla oli 90-vuotta 
täyttäneitä vähemman ja useam-
mat papan vanhat tutut olivat siir-

Miu mammain ja äijäin
Kaivan rasiasta tärkeän muistoesineen, mammani sormuk-
sen. Pyörittelen sitä, ajattelen äijää, joka nuorena miehenä 
seilatessaan osti sen Pietarista Anna Marilleen. Avioliittoon 
heidät vihittiin. 5.2.1899. 

Marja-Liisa Hentula Mäntsälästä kirjoitti 
kirjoituskilpailuun nimimerkillä Mamman tyttö. 
Kirjoituksellaan Marja-Liisa on yksi palkitusta.

Itsenäisyyspäivän juhla 
Karjalatalolla 6.12.2008
Karjalan Liiton itsenäisyyspäi-
vän juhlaa vietetään lauantaina 
6.12.2008 klo 12 Karjalatalon 
juhlasalissa, Käpylänkuja 1, 
Helsinki. Juhlapuheen pitää 
professori Reijo Pajamo ai-
heesta Laulun laaja kotimaa. 
Tilaisuuden musiikista vas-
taavat Viipurin Lauluveikot ja 
Karelia-puhallinorkesteri. 

Tumma puku tai kansallispu-
ku, kunniamerkit. Tilaisuu-
teen on vapaa pääsy. 
Mahdollisuus lounastaa ravin-
tola Kareliassa. 
Varaukset p. (09) 757 0077. 

Lisätietoja Karjalan Liitosta, 
p. (09) 7288 170, 
toimisto@karjalanliitto.fi. 

tyneet iäisyyteen. 
- Ko ei oo ikkäistää seuraa, kaik 
o nuorii. 
Hän kaipasi edesmenneitä kave-
reitaan, halusi puhua vanhoista 
muistoista ja ikävöi Karjalaa. 

Papan eläessä eivät kotiseutu-
matkat Koivistolle olleet mahdol-
lisia. Hänen kanssaan matka juu-
rille olisi ollut elämys. Pappa sai 
elään pitkän elämän, 94 vuotta. 

Lapsena silittelin mammani 
ryppyisiä käsiä. Hän sanoi: 
- Ko mie kuolen, sie saat tään sor-
muksen.

Mammalla sormus oli 63 

vuotta, kun mamma nukkui pois, 
se oli papan sormessa hänen elä-
mänsä loppuun asti. 70-vuotta se 
oli avioliiton merkkinä, likosi sila-
koita peratessa, oli sukkapuikko-
jen kilinässä, hapalohkotaikinassa, 
piirakanteossa, mustikkametsässä, 
evakkotiellä, seuratuvissa, silitti 
pientä takkutukkaa, iäkkään pa-
pan, äijän somessa. 

Takana pitkä taival, 109 vuot-
ta. Pidän kädessäni rakkauden 
merkkiä ja rakkaudella muistelen 
hääpäivänänne 5.2. TEITÄ mam-
ma ja pappa. 

Mamman tyttö

Kuvassa Koiviston juhlilta kirjoituskilpailussa palkittuja

Keraamikko Satu Seppälän
Koiviston kirkon pienoismalli

Koivisto-tuotteiden tilauksia 

ottaa vastaan Suomen Koivisto-

Seura ry:n sihteeri, 

Marja-Leena Montonen 

Susisuontie 36, 06200 Porvoo. 

puh. 019-668 811, 

   040-500 5026 

Koiviston harmaagraniitti 
kirkon ja kellotapulin keraa-
minen n. 20 cm x 20 cm x 20 
cm kokoinen malli tilattavissa 
Koivisto-seuralta. 

Kirkkon voi valaista sisältä 
sähkövaloin tai tuikkukynt-
tilöin.
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Kuvan hevonen ei ole tekstin metsähevonen.

Radiossa Koivistolta Kirgisiaan

Suomenlahden saariston, Tiurin-
saaren, Koivusaaren eli Koiviston-
saaren ja Piisaaren erottaa mante-
reesta 30 km pitkä ja 3 km leveä 
salmi. Ohjelmassa Tuomo Hilska 
kertoi sotia edeltäneen ajan elin-
keinoista: jaalojen ja kuunarei-
den rakentamisesta, purjehdus-
rahdeista Pietariin ja Viipuriin, 
hiekka, kivi ja pöllilasteista. Koi-
vusaaren, Saarenpään kylässä asui 
ennen sotia 2000 asukasta. Nyt 
vain muutama pysyväisasukas, ja 
kesäasukkaina vanhoissa suoma-
laisrakennuksissa Venäjän armei-
jan tieteellisteknisen instituutin, 
Gidriborin väkeä.

Saarten luonto on hiekkaisia 
mäntykankaita, soita, hiekkadyy-
nejä. Harvinaista on myös, että 
meren ympäröimässä saaressa on 
suuri makean veden allas, Suur-
järvi. Tutkija Risto Hamari arvioi, 
että järvi on soistuvine rantoineen 
muutaman tuhannen vuoden pääs-
tä suo. Geologisesti nämä matalat 
saaret ovat kallion peittämää irtain-
ta maata, soraa, hiekkaa ja hietaa, 
sedimenttikivet vallitsevat. Mänty-
kangas on hyvin yhtenäinen, puut 
ovat kaikki n. 70-vuoden ikäisiä. 

Sodan aikana joko tulipalo tai 
strateginen hakkuu on hävittänyt 
kaikki vanhemmat puut.

Alue on listattu maailman-
laajuiseen kosteikkojen suojelu-
alueverkostoon. Leningradin alue 
nimesi Koiviston saariston luon-
nonsuojelualueeksi 1976. 6-vuot-
ta sitten venäläistutkijat ryhtyivät 
kartoittamaan alueen luontoa. 
Kartoitustyössä oli mukana Pie-
tarin Itämären Luonnonsäätiöstä 
jäkälätutkija Nadja Aleksandreva, 
jonka oppi-isänä on toiminut Hel-
singin Yliopiston emeriittusprofes-
sori Teuvo Ahti. Suomen Ympäris-
tökeskus on ollut kartoitustyön 
rahoittajana ja nyt suomalaistutki-
jat olivat saarissa arvioimassa kir-
jaksikin julkaistun tutkimustyön 
laajuutta ja luotettavuutta.

Venäläistutkimuksessa oli 
keskitytty erityisesti luonnonkas-
veihin, harvinaislaatuisiin lajikkei-
siin. Hyönteisiä ei oltu kartoitettu 
ollenkaan ja asutukseen liittyvät 
kotoperäiset kasvit näyttivät jää-
neen myös kirjasta pois. Suoma-
laisprofessori Pertti Uotila löysi 
käynnillään ainakin 10 kartoitta-
matonta lajia. Alueen kyläkasvit 

ovat säilyneet erittäin hyvin, kos-
ka 70-vuoteen alueella ei ole ollut 
paljoa asujaimistoa. 

Alue on harvinaistuneiden 
norppien pesimäaluetta. Suomen-
lahdessa arvioidaan elävän vain 
300 norppaa. Saaristo on vesilin-
tujen pesimäaluetta, kalojen kutu-
aluetta, pohjoisten muuttolintujen 
lepoaluetta. Yllättävää oli myös 
tervaleppäkorven hirvien suuri 
lukumäärä. Yleensä rajan pinnas-
sa Karjalan puolella hirvikanta on 
metsästetty kovin alhaiseksi. 

Harvinaisten lajien punaisen 
kirjan lajeista retkikunnan Ilpo 
Mannerkoski löysi Sinisiipisirkka 
heinäsirkkalajin. Suomen ajoiltakin 
saaren hyönteiskartoituksia on var-
sin vähän. Lähinnä Vasikkasaaren 
jalopuumetsistä on ilmoitettu löyty-
neen joitakin harvinaisia kovakuori-
aislajeja. Hyönteistukijalle on mie-
lenkiintoista myös selvittää, onko 
alueella uusia itäisiä tai kaakkoisia 
tulokaslajeja, jotka seuraavaksi voi-
sivat levitä Suomen puolelle. Jäkäliä 
oli monenlaisia: kehräjäkälää, hyy-
telöjäkälää. Saarenpään linnakkeen 
betoniseinät peittivät erilaiset sam-
maleet, joista näytepalat lohkottiin 
sekä Helsingin Yliopiston, että Pie-
tarin kokoelmiin.

Toimittaja Riitta Vauras asui 
entisen poliisipäällikkö Wilhelm 
Kuupon huvilassa, joka nykyään 

on pieni, kostea hotelli Saaren-
pään kylän laidalla. Vanhaa suo-
malaista merenrantapuutarhaa, 
sen kuusamia ja glemantiksia 
hoivaa nykyään Tatjana rouva, 
joka huvimajassaan tarjoili koti-
viiniä ja rautaportin takaa tähysi 
suoraan Primoskin öljysatamaan. 
Aikanaan Sihvosille kuulunut talo 
jatkaa elämäänsä. 

13,5 km pitkä ja 4km leveä 
Koivusaari on säilyttänyt pait-
si luontoharvinaisuutensa myös 
tarunomaisuutensa. Saaren ka-
peat hiekkatiet kulkevat keltai-

sessa maitikkakasvustossa halki 
kumpuilevien, metsittyneiden 
dyynien. Sodan aikainen pommi-
kuoppa hohtaa kultaisen hiekan 
kajoa, tuuli estää kasviston kiin-
nittymisen lentohiekkaan. Toi-
mittaja kohtasi pyöräretkellään 
myös tarunomaisen näyn, vanhan 
valkoisen tamman, metsähevosen. 
Lieneekö valkea vanhus viimeisiä 
evakuoimatta jääneiden hevosten 
laumasta? 

Riikka Salokannel

Sanakirja suomi-karjala 
vuoden karjalaiskirjaksi 

Karjala, sen historia ja karjalaisuus 
kiinnostavat. Niin Suomen kuin 
Venäjän Karjalaan liittyviä kirjoja 
on tänäkin vuonna ilmestynyt run-
saasti. Vuoden karjalaiseksi kirjak-
si valitun suomi-karjala-sanakirjan 
ovat tehneet dosentti Ljudmila 
Markianova ja FT Raija Pyöli. Kir-
jan on kustantanut Salmi-Säätiö. 
Uudessa sanakirjassa huomiota on 
erityisesti kiinnitetty uudemman 
sanaston esille tuomiseen. 

Vuoden kirjaksi valittu sana-
kirja tuo esille vahvasti karjalaisten 
identiteettiä. Luovutetun Raja-
Karjalan alueella, Suistamolla, 
Salmissa ja osassa Suojärven pi-
täjää, asuneista karjalaisista suuri 
osa puhui karjalan kieltä äidin-
kielenään, toteaa valinnan tehnyt 
Karjalan Liiton toiminnanjohtaja 
Satu Hallenberg. Suomessa kielen 

puhujia on tänä päivänä joitakin 
tuhansia. Kielen ylläpitämiseksi 
uuden sanakirjan aikaansaaminen 
on merkittävä kulttuurityö, joka 
on erityisen tärkeää vielä elossa 
oleville karjalan kieltä puhuville 
siirtokarjalaisille. Kiinnostus kar-
jalan kieltä kohtaan on jatkuvasti 
Suomessakin kasvanut. Karjalan 
Tasavallan alueella sitä ymmärtää 
vajaat 20 000 karjalaista, toteaa 
Satu Hallenberg.

Kohtalon raja

Kirjamarkkinoilla julistettiin 
myös vuoden karjalainen kylä- ja 
pitäjäkirja. Ensimmäistä kertaa 
järjestetyn kisan voitti Kivenna-
van Vehmainen ja Riihiö – Koh-
talon raja –teos. Se on toimitta-
nut FM Anna Rauhala. 

Kunniamaininnat saivat 
Kaunista Vpl. Pyhäjärveä (toimi-
tuskunta: Aino Pöyhönen, Toivo 
Hinkkanen, Antti Kaasalainen, 
Seija Jokinen), Suvannon helmi: 
Haparainen, Kelja, Purpua (Toi-
mituskunta: Aila Alanen, Antti 
Hynnä, Hannu Paukku, Hannu 
Turkkinen, Marja Ristilä-Toikka), 
Kokonniemi, Laatokan rantakylä 
Jaakkimassa (toimittanut: Sirpa 
Lassila; toimituskunta: Sirpa Las-
sila, Jenny Mäki-Hallila, Raija 
Mäkinen, Aira Sihvonen, Olavi 
Suominen), Kivennapa kestää 
–pitäjäkirja (toimituskunta: Ee-
va Korjula, Raili Mäkelä, Kyösti 
Pulliainen (pj.), Sinikka Taponen, 
Kauko Äikäs, Helli Taponen). 
Lisäksi kunniamaininnan karja-
laisen kyläkirjallisuuden edistä-
misestä sai Elämänvirtaa Metsä-
miklissä ja Nivalla (toimituskunta 
Päivi Pakkanen, Erkki Pekkinen ja 
Martti Kauppinen). Kisaan osal-
listui kolmisenkymmentä teosta. 
Luovutetun Karjalan kylistä ja 
pitäjistä tehdään jatkuvasti uusia 

Karjalan Liitto on valinnut hiljattain ilmestyneen 
Sanakirja suomi-karjala vuoden karjalaiseksi kirjaksi. 
Vuoden karjalaiseksi kylä- ja pitäjäkirjaksi valittiin luovu-
tetun Karjalan Kivennavan Vehmaisen ja Riihiön kylistä 
kertova teos. 

Radiossa lähetettiin reportaasisarja Matka Koivistolta 
Kirgiisiaan. Ensimmäisessä jaksossa toimittaja Riitta 
Vauras seurasi suomalaisten ja venäläisten luonnontutkijoi-
den toimia Tiurinsaaressa ja Koivusaaressa.

julkaisuja. Teosten taustalla ovat 
karjalaiset pitäjäseurat ja pitäjä-
säätiöt, jotka edustavat luovute-
tun alueen kuntia. Valinnan teki 
Karjalan Liiton puheenjohtaja 
Markku Laukkanen.

Lisätietoja: 
Karjalan Liitosta, 
p. 09 7288 1714, 
www.karjalanliitto.fi
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Laskin passista, että viime vuonna 
tuli käytyä kaksikymmentäseit-
seman kertaa. Tänä vuonna on 
jäänyt hieman vähemmälle, sillä 
lokakuun loppuun mennessä on 
kertynyt ”vain” yhdeksäntoista 
kertaa. 

Kesäkuussa tuli käytyä Koivis-
tolla ja Pietarissa häissä. Kummi-
tyttöni vanhemman siskon Leenan 
häät olivat kesäkuun viides päivä. 
Haminasta lähdimme vaimoni ja 
Eijan sekä Matin kanssa Suoma-
laisen Pekan taksilla kohti Pieta-
ria, Pekan pappa Soinin Anton on 
Humaljoelta, Pietarista. 

Vihkiminen tapahtui avioliit-
topalatsissa, joka oli Englantilai-
sella rantakadulla, aivan Neva-jo-
en suulla Suomenlahden rannalla. 
Avioliittopalatseja Pietarissa on 
neljä ja kaikkiaan vihkimispaik-
koja noin kaksisataa. Vihkimistä 

varten oli lukuisia huoneita mo-
nissa kerroksissa. Vihkiminen kes-
ti kaikkiaan noin puoli tuntia. Se 
oli kuin liukuhihnatyötä, uusi pari 
tuli välittömästi. 

Vihkimisen jälkeen vihkipari 
vei kukkia useille patsaille niin kuin 
Venäjällä on tapana. Illan vietto oli 
pienessä ravintolassa, lähellä Iisakin 
kirkkoa. Täytyy sanoa, että harvoin 
saa niin hyvää kalaruokaa, ja juo-
miakin oli tarpeeksi. 

Sulhanen toimii jossakin mi-
liisin ”salaisessa” palveluksessa. 
Kun kutsuimme hänet Leenan 
kanssa Suomeen niin Leena sanoi 
ettei mies saa ulkomaan passia 
työstään johtuen. Vuonna 2000 
olin Leenan häissä. Iso-äiti Anna 
sanoi minulle - sinulla on aina-
kin yhdet häät tiedossa. Tarkoitti 
kummityttöäni Annia. 

Elokuussa ajoimme serkku-

Venäjän matkoista
Näin rajan pinnassa asuvan on helppo piipahtaa Venäjän 
puolella vaikka joka päivä. 

ni Matin ja Sepon sekä Markun 
kanssa Värtsilän kautta Sortava-
laan. Sieltä en eiemmin ole kulke-
nutkaan. Venäjän tullissa kiinnitti 
huomiota kun kaksi Suomalaista 
poikaa tuli polkupyörillä ja lei-
mauttivat passin, kiersivät tulli-
rakennuksen ja lähtivät takaisin 
Suomeenpäin. Olisi mielenkiin-
toista tietää montako kertaa päi-
vässä ja viikossa se tapahtuu. 

Sortavala on siistiytynyt paljon 
siitä kun siellä kävin ensimmäisen 
kerran joskus -80 luvulla. Olim-
me kaksi yötä hotelli Sortavalassa, 
joka oli pieni melko vaatimaton 
hotelli. Kaikkiaan Sortavalassa on 
viisi hotellia. Skandinavia, Sofia, 
Seurahuone ja Goljat. Karjalanka-
dulla oli pieni ravintola josta sai 
hyvää ruokaa. Pojat kävivät laivalla 
Valamossa. Olin itse käynyt siellä 
vasta muutama vuosi aiemmin lai-

valla Pietarista. Joten en lähtenyt 
mukaan. Takaisin tulimme Käki-
salmen ja Kiviniemen kautta, jossa 
koskenlaskijoita riitti, parhaillaan 
jopa neljä venettä yhtä aikaa. 

Viikon päästä uusi matka. Kä-
kisalmi - Sortavala: hotelli Skandia, 
Petroskoi: hotelli Severnaja, Puto-
ne: hotelli Ujutin, Volhova: hotelli 
Volhova. Joka oli, voisi sanoa ”lois-
tohotelli”. Pietarissa hotelli Lyra, 
joka on linja-autoaseman vieressä. 
Kävimme vaimoni sekä Leenan ja 
Mikon kanssa myös Koivistolla ja 
Koiviston rautatieasemalla ensim-
mäisen kerran. Asema on valoku-
vien mukaan entisöity ennen sotia 
olleeseen muotoon. 

Mannosen Seppo on kertonut 
kun -44 lähtivät, oli asema pom-
mitettu melko huonoon kuntoon. 
Koiviston ja Terijoen välille teh-
dään uutta leveää tietä ja vierelle 

asennetaan paksua putkea, nähtä-
västi öljyputkea. 

Lokakuussa menin Pietariin 
ja tarkoitus oli mennä käymään 
Inkerinmaalle, Vistinoon terveh-
timään Annaa. Kun soitin hänelle, 
hän sanoi että älä tule, sillä hänellä 
on lunssa ja kova kuume. Kummi-
tyttö Anni, Leena sekä tämän mies 
tulivat hakemaan minut hotellista 
ja menimme Nevski Prosbektil-
le syömään pieneen ravintolaan, 
jonka Leenan miehen vanhemmat 
nähtävästi omistavat. Se kuva mi-
nulle jäi, kun kaikki oli ilmaista. 

Ensi vuonna olisi tarkoitus 
yrittää käydä Soukansaaressa ja 
kaiketi tänkin vuonna vielä muu-
taman kerran, vaikka Viipurissa. 

Hyvää joulua ja alkavaa vuotta. 
Aulis Soukka.

Valo pimeässä on hyvä.
Orimattilan Niinikoskelle sotavuosiin sijoittuva Onerva 
Vartiaisen kirjoittama kirja on sekä kulttuurihistoriallinen 
kuvaus, muistelma, että kaunokirjallinen teos. Vaikka itse 
teksti kertoo Onerva Vartiaisen omakohtaisista sota-ajan 
kokemuksista, on kirja kirjoitettu romaanin tyyliin ja 
tuntuun. 

Vartiaiselta onkin julkaistu aiem-
min nuorisoromaaneja ja hän on 
Suomen Kirjailijaliiton jäsen. Var-
tiaisen nuortenkirjoista WSOY:n 
julkaisemat Tule mukaan, Mirjami! 
ja Hei sit huomiseen ovat kuulu-
neet ainakin peruskoulusukupol-
ven lukemistoon. Vartiainen on 
kirjoittanut myös novelleja ja las-
ten- ja nuortennäytelmä Hei hipi, 
hapi, hupi, on ollut Lahden kau-
punginteatterin ohjelmistossa.

Onerva Vartiainen on tuttu 
myös Koiviston Viestin lukijoille 
hänen voitettuaan seuran kirjoi-
tuskilpailun. Koiviston Keski-
saaressa syntyneen Elsa Sutelan 
tyttärellä on ollut vahva side Koi-
vistoon ja koivistolaiseen mum-

uskosta. Kirjan käsikirjoituksen 
ateljeekriitikkona oli Tuija Kak-
ko. Tekstin luki myös Suomalai-
sen kirjallisuudenseuran kansan-
runousarkiston eläkkeellä oleva 
professori Pekka Laaksonen, joka 
olisi vienyt tekstin seuran kus-
tannettavaksi, jollei se olisi ollut 
niin kaunokirjallinen. Kirjan on 
kustantanut kustannusyhtiö Pie-
ni Karhu.

Onerva Vartiainen,
Valo Pimeässä on hyvä. 

Lapsuusmuistoja sota-ajalta.
Kustannus Oy Pieni Karhu, 

2008 ISBN 978-952-5321-53-1

molaan, vaikka hän itse onkin 
syntynyt Karttulassa Savossa ja 
kolmivuotiaasta asunut Lahden 
seudulla. Lapsuuden ja nuoruu-
den lähtökohdat eivät varmasti 
kenellekään sota-ajan lapsella 
ole olleet turhan leveät. Niinpä 
Helsingin kauppakorkeakoulusta 
kurssin priimuksena ekonomiksi 
valmistunut Vartiainen onkin jo 
lapsuuskodissaan oppinut työn 
tekemisen tärkeyden. 

Kirja kertoo elämästä Niini-
koskella sotavuosina 1942-1944. 
Näkökulma on yläkoulua käyvän 
Okun. Kirjassa ihmiset esiintyvät 
omilla nimillään ja kirjassa kuva-
tut tapahtumat ovat ainakin suu-
rin piirtein tapahtuneet tekstissä 

muistoja ajalta ennen sotaa. Elämä 
kylässä on niukkaa, mutta kyläläi-
siä kannattelee vahva yhteishenki. 
Kirja on kirjoitettu kuin hyvä 
nuortenromaani. 

Takakannen tekstin mukaan 
Onerva Vartiainen kuvaa elävästi 
elämää sota-aikana. Hän piirtää 
tarkkaa ajankuvaa lasten iloista, 
suruista, haaveista, koulunkäyn-
nistä ja tulevaisuuden-

kuvatulla tavalla. Yhdeksänvuo-
tias Oku muuttaa äitinsä ja si-
sarensa kanssa pieneen hämä-
läiseen kylään. Sota varjostaa 
ihmisten arkea. Kaikesta on 
pulaa, useimmat asiat ovat 
kortilla, mutta maalla ky-
läyhteisön elämä on kui-
tenkin turvallista. Lapset 
oppivat omatoimisiksi, 
mielikuvitus siivittää 
leikkejä ja loihtii esiin 
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Tarkoitettu jatkoaikaa 
eläville SENJOREILLE

läheiset. Meitä yhdisti samankal-
taisuus. Useat meistä joutuivat 
kokemaan kaksi kertaa pakko-
muuton. Uskon, että sen tuomat 
kokemukset ovat omiaan meitä 
senjoreita yhdistämään. Olemme 
läpikäyneet erilleen joutumisen, 
uudet ystävät oli löydettävä, jopa 
uusien tapojen ja "kielen" hyväk-
symisen. Elämäämme oli jopa 
uudet tavoitteet keksittävä. Poissa 
oli lapsuutemme tutut ystävät ja 
tuttu ympäristö, jossa elämä näin 

jälkeenpäin muistellessa oli kuin 
silkkiä vaan. Onko tämä kaikki 
mennyttä? Lapsuus kyllä ja sen jäl-
keen elämääkin pitkä päivä, mut-
ta eikö vielä monia lapsuutemme 
ystäviä ja muita saman kohtalon 
kokeneita senjoreita ole jäljellä.

Voisiko meidän tapaamisem-
me silloin tällöin antaa juuri sitä 
mitä meiltä puuttuu. Toistemme 
tapaaminen, haastaminen heidän 
kanssaan, voisi tuoda tarvitse-
maamme piristystä ja sykettä ai-

Elämä täällä 

on vain kuin vedessä

kuun kuvajainen

otat sen kämmenelle

Kummeksit: onko sitä.

 Tsurayuki

Hyvät senjorit. Onko päivämme 
kuin kuun kuvajainen kämme-
nellä. Toistako oli ennen? Esimer-
kiksi lapsena, mikä aika kauan 
sitten kaikonnut elämästämme. 
Vai onko se? Eikö sieltä muistot 
ja mielikuvat vielä varsin usein 
palaudu mieleemme selvinä ja 
elävinä. Lapsuus oli meille senjo-
reille paljon enemmän yhdistävää 
aikaa kuin tämä, jota nyt elämme. 
Meitä yhdisti meri ja kotitanhuat, 
jotka olivat meille hyvin tutut ja 

kaan jota parhaillaan elämme.
Kotkan kaupunginteatteri on 

100-vuotisjuhlavuoden kunniak-
si valmistanut musikaalin Jazztyt-
tö. Käsikirjoittaja ja ohjaus Ismo 
Sajakorpi. Musiikin sovitus ja joh-
to Antti Hyvärinen. Vierailevana 
näyttelijänä mm. Anneli Saaristo. 
Musikaalin tapahtumat sijoittu-
vat vuodelle 1931, jolloin lama, 
pulavuodet, kieltolaki ja pirtun 
salakuljetus. Musiikin muodostaa 
20- ja 30-lukujen jazzmusiikki. 

Senjorit suunnittelevat tapaamista 10.1.2009 klo 13.00 
esitykseen. Teatterin jälkeen yhteinen illallinen jossain 
viihtyisässä ravintolassa. Tilaisuuteen järjestetään linja-
autokuljetus ainakin Järvenpään, Helsingin ja Porvoon 
seudulta. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Paula Hovi p. 050-3847792 ja Helge Teikari p. 019-6648112.

Yhdistävin teatteriterveisin, Helge Teikari

Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Matkaamme kuuluu laula-
minen. Joka matkan ohjel-
maan kuuluu myös esitys-
taidosta riippuen runojen 
lausuminen tai lukeminen. 
Viime kesän matkan tuo-
tos on myös Jouni Aaltosen 
(18v.) runo. 

Terveisin / Regards
Kata Aaltonen

Samaa sukua - laulumaiden lapsia
Mermies merta rakastaa

Mermies merta rakastaa,
kaik koivistolaiset merta.
Vaik koivistolaine ei mermies oiskaa,
sev verra hänes ain o mermiesverta.

Kuka salmes o vetänt nuottaa, 
sev veres mere laineet pauhaa
millo tyynemmi,
millo myrskysämmi,
ommaa lauluaa mer hänes laulaa.

Seililaivoi lapseen lilliteltii
sinisalme rannal.
Tuontuostakkii vettee pulaheltii,
sit auringos taas itsiään kuivateltii
ja hiekkalinnoi rannas rakenneltii
lämpösel rannasannal.

Merel o monta muotoo,
monta o merel luontoo.
Välist hymyilöö ko nuor neito,
veikistellöö, hallaamma houkuttelloo,
auringos itsiään peilailoo
ja välkehtii niiko kala suomune kylki.

Mut tuul ko nostaa lainehii,
päivä pilve taaks ko katoo,
sillo ärjymää mer rupiaa
ja uhrii alkaa vaatimaa
niiko Ilmestyskirja peto.

Talvi ko saapuu saaristoo,
ja salme jäykkää vaippaa vangitsoo,
aallot kylmil kahlehil kahlitsoo,
niiko peili mer sillo kiiltelöö.
Tuul toisinnaa jään lumel peittelöö
valkosee vaippaa niiko lapse kapaloo.
Sillo koivistolaine kalamies iloitsoo,
ja lähtöö nuotavettoo.

Mut myrsky millo käyp ja aukasoo
salme jäähä levvee railo
ja kilikat jää pääl nosteloo,
voloka nuota vaik viel katkasoo,
taik putkaa rupiaa kulettammaa,
kalamiehe työ o tuskaa.

Kalamies merta rakastaa.
Kaik koivistolaiset merta.
Sen saaret ja rannat santaset,
ne meist o kultaset.
Vaik monel mer melkee o muisto vaa,
koivistolaine rakastaa ain merta.

3. marraskuuta 2008 Martti Piela

Lukuisilla Koivistolle ja siellä erityisesti Härkälään suun-
tauneilla matkoillamme olen huomannut matkan edetessä 
paitsi että löytyy tuttuja ja sukulaissieluja, löytyy myös 
uusia sukulaisia. 

Niinpä piirsimme viime kesäisellä matkallamme ”suku-
puun”. Jos tietoa olisi ollut enemmän, lopulta varmasti 
olisimme saaneet kaikki yhdistettyä toisiinsa. Hauskalta se 
näyttää näinkin: 

RISTI JA PURJE 

Nämä rannat minä muistan. 
Ne nähnyt olen sanoissa laulujen. 
Tämän tien minä muistan. 
Alussa matkan uuden 
taas askeleeni vie 
lähemmäs kotirantaa. 
Toista paikkaa ei missään lie, 
joka sykkii tällaista rauhaa. 

Nostetaan risti ja purje, 
seilataan takaisin kotiin. 
Laulakaa lauluja nyt kulkue, 
kun taas näille rannoille palattiin. 

Nostetaan risti ja purje, 
seilataan takaisin kotiin. 
Laulakaa lauluja nyt kulkue, 
kun taas näille rannoille palattiin. 

Tällä rannalla istun 
kuunnellen aaltojen laulua. 
Tältä kiveltä minä katson 
minun rakasta kotia. 
Uneen lasken pään. 
Alla tutun tähtitaivaan 
silloin menneisyyteen nään. 
Ystävien kanssa astun samaan laivaan. 
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Tääl` tapahtuu

Vatnuorin kyläyhdistyksen perinne-piirakkapäivälliset 
järjestetään sunnuntaina 22.2.2009. 

Tavoitteena on siirtää Vatnuorin kylän ruokaperinteitä sukupolvelta 
toiselle. Siksi tänä vuonna järjestetään piirakkakurssi, jossa juhla-
päivällisten päivällispiirakat leivotaan. Kurssilaiset leipovat piirakat 
lauantaina päivällä 21.2.2009 ja toimivat sunnuntain päivällisellä 
tarjoilijoina. Kurssille odotamme mukaan erityisesti nuorempaa su-
kupolvea, mutta kaikki kiinnostuneet saavat ilmoittautua. Kurssi 
on maksuton.
Sekä kurssi että juhlapäivällinen järjestetään Järvenpäässä.
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset ennen joulua 
Päivi Rikkola p. 040 509 1549 tai paivi.rikkola@kotikone.fi

Tervetuloa Härkäläläisten Nuutinpäivän nyyttäreille 

Lauantaina 10.1.2009 klo 13.00 - 16.00 
Karjalatalo Laatokkasali 
Käpylänkuja 1, Helsinki 

Tilaisuuden aihe PÄÄSIÄINEN 
Tuo tullessas muistoja, tarinoita ja tavaroita härkäläläisestä 
Pääsiäisestä 

Kahvi ja tee talon puolesta 

(Kylätoimikunta kokoontuu klo 12 .00) 

TERVETUOA 

Härkälän kylätoimikunta 
Kata Aaltonen 
kata@fi.ibm.com / puh. ilt. 09-4524 375 

Turun ja ympäristön Koivistolaiset 
Joulujuhlaa vietetään sunnuntaina 7.12.2008 klo 15 alkaen 
Ravintola Sinisessä Hetkessä, Ruohonpääntie 27, Turku. 

Joululounaan lisäksi jouluisaa ohjelmaa. 
Joulupukki muorineen ja tonttuineen on taas tulossa meitä katso-
maan, joten tuo pieni nimetön paketti pukinkonttiin.

Tervetuloa viettämään tunnelmallista joulujuhlaa kanssamme! 
Ilmoitathan tulostasi 1.12. mennessä Airille 
puh. 02-239 0611 tai 0400-538 443

Turun ja ympäristön Koivistolaiset 
Ennakkoilmoitus Turku-Tukholma-risteilystä 
Viking Isabellalla 19. - 20.1.2009 (iltalaiva). 

Lähtö Vikingin Turun terminaalista 19.1. klo 21.00.
Paluu Turkuun 20.1. klo 19.50.

Matkan hinta 23€/henkilö, kun kaksi henkilöä. 
A-luokan hytissä (samoilla ehdoilla kuin ennenkin). 

Tervetuloa sulattelemaan kinkkua! Johtokunta

Teatteriretki Kotkaan
Koivisto-seuran senjorit lähtevät Kotkan kaupungin-teatteriin 
10.1.2009 klo 13.00 näytökseen katsomaan musikaalia JAZZ-
TYTTÖ. Teatteriesityksen jälkeen ruokailemme jossain viihtyisässä 
paikassa.
Linja-auton alustava reitti: Monninkylä – Pornainen – Järvenpää – 
Helsinki – Porvoo – Kotka. 
Retken hinta 65€. 

Ilmoittautumiset 15.12. mennessä.
Paula Hovi 050-3847792 tai Helge Teikari 019-6648112

Perniön ja ympäristön 
koivistolaiset

Tervetuloa koivistokerhon pe-
rinteiseen joulujuhlaan 
8.12.2008 klo 18.00 Perniön 
Seurakuntatalolle. 

johtokunta

Runoja

Helsingin koivistolaiset etsivät koivistolaisten kirjoittamia runoja 
esitettäväksi.

Toivottavasti runoja saisi julkaistavaksi myös Koiviston Viestin si-
vuille.

Joululahjaksi

KOIVISTON ARKIELÄMÄÄ,  Leena Rossi 25€
1880-luvulta 1930-luvulle
KOIVISTOLAISET EVAKOSSA,  Leena Rossi 25€
KOIVISTON MERENKULUN HISTORIA, 
 Yrjö Kaukiainen  8,5€
HONKALAIVAT JA HALKOLASTIT,  Sulo Jukanen  8,5€
LÄNSIKANNAKSEN MURREKIRJA  8,5€
NELJÄNNESVUOSISATA LOTTATYÖTÄ KOIVISTOLLA
 Maire Sainio 5€ 
SANAPARSII KOIVISTOLT  8,5€
KOIVISTON HISTORIA Hoppu - Kansanaho 15€
MERENKÄVIJÄN MUISTELMIA Armas Pukki 5€ 
KOIVISTON YHTEISKOULU, matrikkeli 5,5€
KOIVISTON KOLMET KASVOT,  Inkeri Hiekkaranta 6€
KURKELA - HOIKKALA kuvina  20€
KOIVISTO-KOIVISTO, laulukirja  15€
KOIVISTO-VAAKUNA, postimerkki 1-luokka 2€

(lisäksi postimaksu)

Tilaukset: 
Koivisto-Säätiö
c/o Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-5835 397
koivisto-saatio@kolumbus.fi

Tiedätkö koivistolaisia 
asioita - vastaukset. 
1. Vuonna 1940
2. Viiteen: 
 Perniöön, Angelniemeen, 
 Halikkoon, Särkisaloon ja 
 Kiskoon.
3. Simnarshamn
4. 27 kylää 
 (huom. mm. Jaakkolan ja 
 Näykkilän kylät)
5. Aarne Peussa
6. Ravitsa
7. Saarenpäässä syntynyt ja asunut 
 laivamestari Pärtty Matikka
8. Kustaa III
9. Koiviston sankarihautaan
10. Maisteri Hilda Myyryläinen

Kysymykset ja vastaukset tammi-
kuun 1945 Koiviston Viestistä.

MATKATOIMISTOPALVELUT RYHMILLE, TILAUSAJOT

PORNAISTEN MATKAILU OY
P. 019-664 7269, 0400-184 899 07170 PORNAINEN

Suomalaista puutavaraa
- tärkeintä on hyvä laatu,

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


