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”Omat koirat purriit” kerro-
taa itsenäisest Suomest kaikist 
ensmäseks haaveillee ja Suome 
oma armeija esiastee, Savo Ri-
kaati, luonee porvoolaissynty-
se Yrjö Maunu Rengtpuurteni 
tokassee, ko hää Porrassalmel 
haavottu savolaisjääkäri luo-
vist. Siihe aikaaha Rengtpuur-
ten ol siirtynt Vennäi tsaari 
palveluksee.

Ko puhutaa vihollisist 
kutka o Suomee männehin 
aikoin kurittanneet, ni ensmä-
sekshä tavalliset tulloo mielee 
tuol itäraja takan aina välist 
murahteleva karhu. Mut onha 
tääl käynt maata polttamas ja 
hävittämäs lännest ja etelästki 
tullehii vierahii, niiko nyt Itä-
mere yli purjehtinneet tanska-
laisviikingit jo enne ruotsalaisii 
ristiretkeläisii. Porvootakkii o 
yritetty poistaa kartalt ainaskii 
viis kertaa.

Sotajoukkoi o kulkent 
Suome yli vähä vällii, välist län-
nest ittää, toisinnaa iäst läntee, 
taik sit eteläst pohjosee ja päi 
vastoi. On saatu kestää millo 
lyhyempii, millo pitempii sova 
jaksoi - on kärsitty villuu ja näl-
kää Iso Viha aikan, on kestetty 
Pikku Vihhaa, ja Vähhää vihha 
viel sit jossai välis...

Koivistolkii o nähty monet 
taistelut. Ylesest ottae suoma-
laiset soturit o usiammi tais-
telleet Ruotsi armeijas Vennäi 
joukkoi vastaa ja yrittänneet 
tehhä näil nii paljo koiruutta 
ko mahollista. 

Ruotsi valla aikan, Juhana 
III ko ol kuninkaan, kunin-
kaa joukkoi ylipäällikkö palas 
siin 5000-päise joukkoon kans 
Käkisalmest vähäse heikommi 
onnistunnee piiritykse jälkee 
Koivistol. Joukost ol puolet 
suomalaisii. Koivistolt ja Seis-
karist suomalais-ruotsalaiset 
soturit käivät hävittämäs Inke-
rimaata. Ja jatkoit sielt viel Ää-
nise Karjalaa ast. Eikä Syväris 
jäänt jälel ennää luostarii.

Millo tää kaik tapahtu? 
Minkä nimine sota ol täl kertaa 
mäneillää? Kuka ol se Ruotsi 
armeija kuulusa kentraal?

Akus täst tiijjät jottai, ni 
paaha tietoo Viesti Toimituk-
sel, kerro mist sie oot tietois 
hankkint, ja sit tietyst taas oma 
nimi al.

Martti Piela

Tiijjät sie?

Kuvat Jorma Kallonen

Maaliskuun alkupuolen päivä 
5.3.2017, ei olisi voinut olla kau-
niimpi. Taivas kirkkaan sininen, 
aurinko paistoi, pikkupakkanen, 
kevättalvi parhaimmillaan.

Vähän pelotti. Houkutteleeko 
ihana ilma ihmiset ulkoilemaan, 
tai houkutteleeko se heitä myös 
piirakkajuhliin vai molempiin. 
Niin tai näin, paikalla oli 75 juh-
lijaa. Hienoa!

Tuskin ketään kadutti, että oli 
paikalle saapunut: mahtavat piira-
kat, mahtava luento!

Leipurit, leipurioppilaat ja 
avustajat saapuivat paikalle jo aa-
mukymmenen tienoilla. Suussa 
sulavia piirakoita vedettiin uu-
neista pelti pellin jälkeen. Tuok-
sut olivat muhevia, ja keittiö 
lämmin. Kaikki sujui rauhaisasti. 
Leivottiin karjalanpiirakoita, sekä 
riisi- että peruna- , kaalipiirakkaa 
ja rusupiirakkaa, jossa tällä kertaa 
oli lanttua perunan sijasta. Kahvi-
leiväksi valmistui rahkapiirakkaa. 
Gluteiinittomia ja maidottomia 
vaihtoehtoja oli myös tarjolla.

Kyläyhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja Tapani Hovi esit-
teli pöydän antimet, ja niin pääs-
tiin syömisen alkuun. 'Maittavia' 
kuului monesta pöydästä.

Jotkut halusivat ostaa piiraita 
kotiin, onneksi niitä muutama jäi 
myytäväksi.

Ruokailua seurasi 
tilaisuuden toinen 
kohokohta: luento

Suomen itsenäisyyden 100-vuo-
tisjuhlan kunniaksi teemaksi ha-
luttiin jokin historiallinen aihe. 
Luennoitsijaksi saimme histori-
oitsija Teemu Keskisarjan.

Teemu Keskisarja on Suomen 
ja Pohjoismaiden historian do-
sentti Helsingin yliopistossa. Hän 
on kirjoittanut monia alaansa liit-
tyviä teoksia, joista häntä on myös 
palkittu. YLE:n Areenassa on täl-
läkin hetkellä katsottavissa hänen 
ja Marko Kämäräisen sarja Pimeä 
historia. Hän on käynyt Pornaisis-
sa yläasteen, asunut lukioaikansa 
Pornaisissa ja kirjoittanut Pornais-
ten historian osan 2.

Luennon aihe oli Viipuri 
1918, josta Keskisarja on julkais-
sut samannimisen kirjan.

Aluksi Teemu Keskisarja ker-

toi kiinnostuksestaan Viipuriin. 
Hän ei sukutaustaltaan ole kar-
jalainen, mutta historioitsijana 
häntä veti puoleensa Viipuri mo-
nenlaisten dokumenttien pohjal-
ta. Niihin tutustuttuaan hän tun-
si Viipurin ympäristöineen hyvin 
ja rakastui kaupunkiin jo ennen 
kuin oli käynyt siellä ensimmäis-
täkään kertaa.

Vuoden 1918 sodassa oli Vii-
puri keskeisin tapahtumapaikka. 
Sota alkoi sieltä ja kesti siellä kau-
emmin kuin muualla Suomessa, 
kolmisen kuukautta. Viipuri oli 
rankkojen tapahtumien pyörtees-
sä. Oli punaista ja valkoista väki-
valtaa, terrorismia. Viipurin lää-
ninvankilassa tapahtui koko maan 
verisin punaisen terrorismin pur-

kaus. Kuolonuhreja oli 30. Kun 
tilanne Viipurissa oli ratkennut 
valkoisten eduksi, Suomen suurin 
joukkoteloitus toteutettiin huhti-
kuussa Haminan portin takana, 
vallien välissä. Surmansa sai yli 
200 venäläistä.

Silloisessa yhteiskunnallisessa 
tilanteessa viipurilaiset nousivat 
toisiaan vastaan. Onneksi julmuu-
det ja terrorismi eivät saaneet siellä 
sellaista laajuutta kuin nyt esimer-
kiksi Syyriassa ja Irakissa.

Ainakin minä sain uutta 
tietoa ja näkemystä 
Viipurista

Usein Viipuri mielletään kauniina 
kaihon kohteena, kansainvälisen 

ilmapiirin, kauniiden raken-
nusten, katujen ja puistojen, 
iloisten ihmisten ja moninai-
sen kulttuurin kaupunkina. Voi 
olla , että tällaiseen kuvaan on 
vaikea liittää raakaa, sotaisaa, 
väkivaltaista Viipuria. Kuiten-
kin ainakin minulle Viipuri tuli 
todellisemmaksi, aidommaksi, 
eikä kuulemani latistanut, vie-
nyt mennessään alkuperäistä 
kaihoa vaan pikemminkin sy-
vensi sitä. Kuulimme korkea-
tasoisen, mielenkiintoisen ja 
tasapuolisen esityksen aiheesta 
Viipuri 1918.

Juhlat jatkuivat: vuoros-
sa olivat kahvit ja arpajaiset. 
Lopuksi lauloimme yhdessä 
Maamme-laulun!

Yleisö kuuntelee tarkkaavaisena Keskisarjan esitystä.

Helinä Hulkkonen

Kyllä kannatti olla paikalla !
Vatnuorin kyläyhdistyksen perinteiset
Piirakkajuhlat Pornaisissa
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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: 
Koiviston Viesti, 
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 Koivisto-
Seura r.y.n varapuheenjohtajalle tai 
edellämainittuihin osoitteisiin. 
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 34e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 15e.

Jäsenlehden postituksesta Pohjoismai-
hin veloitetaan +3 e/vuosi ja muualle 
Eurooppaan +8 e/vuosi.
Pankkiyhteys: 
Nordea FI46 1091 3000 3058 80

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 050 387 2044
riikka@riikkasalokannel.fi
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunaus toimitettu läheisten saattamana.
Sydämellinen kiitos osanotosta.

Siunaus toimitettu. Lämmin kiitos osanotosta.

Rakas siskomme ja tätimme

Maija Tellervo 
PULKKINEN
os. Kaukiainen
 *  5.6 .1934  Koivisto
† 13.2.2017  Helsinki

Sait nähdä, kuinka meri hohtaa purppuraa
ja päivä hiljaa painuu jo taivaanrannan taa.
Niin lähellä on alku ja matkan määränpää,
vain tuuli ylle vetten hiljaa soimaan jää.

Maijaa lämmöllä muistaen
Alli-Katriina perheineen
Mirja ja Ken
Maili perheineen
Hellevi perheineen
Saara perheineen
Irmeli perheineen
sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme

Vaito Hannes
SAMULI
28.01.1925 Koivisto
19.05.2016 Järvenpää

Olet muistoissamme ikuisesti

Lapset, lastenlapset sekä
lastenlastenlapset
Sukulaiset ja ystävät

Näimme voimiesi vähenevän,
tiesimme lähtösi lähenevän.
Muistosi kaunis vie eteenpäin meitä,
vaik’ sydän on täynnä kyyneleitä.
Olet ansainnut unen rauhaisan ja
kiitoksen kaikkein kauneimman.

Sinun edestäsi annettu

Koivistolaiset silmälasit
Joku optimisti katselee maailmaa vaaleanpunaisten la-
sien läpi, minä huomaan katselevani maailmaa koivis-
tolaisten lasien läpi. Koivistolaisuus tupsahtaa vastaan 
siellä, täällä ja tuolla tämän varsinaisen kotiseutu- ja 
perinneharrastamisen ulkopuolellakin. Välillä ne lasit 
ovat oranssit, kun hyppään Koiviston auton kyytiin, 
välillä sinivalkoiset, kun Suomen 100-vuotisjuhlatee-
maa pohtiessa keskustelu käy vaikka niihin sotakor-
vauksiin eli tarkemmin sotakorvauslaivoihin. Kenties 
tiedättekin, mutta minulle tuli uutena tietona, että 
luultavasti viimeinen Venäjällä säilynyt sotakorvaus-
laiva, kuunari, on ravintolalaivana Jelgavan satamassa. 
Noinkohan seuraavaan kotiseuturetkeen pitäisi koittaa 
sovittaa vierailua myös sinne.

Työasioissa ajelin Mäntyharjun kautta Pellokseen ja 
sivuutimme Taidekeskus Salmelan. Koko autokyydil-
linen kilvan kehui paikkaa ja ihasteli rakennuksia ja 
tilan tunnelmaa. Ylpeänä saatoin kertoa enemmänkin 
keskuksen taustoista, onhan Tuomas Hoikkala tullut 
tutuksi paitsi vuoden koivistolaisena, niin monipuo-
lisena kulttuurivaikuttajana ja mesenaattina. Ylpeänä 
saa olla viimevuodenkin vuoden koivistolaisesta Kymi 
Sinfonietan toimitusjohtaja Riikka Luostarinen. Klas-
sisen musiikin ammattipiireissä hänen toimintaansa 
arvostetaan hyvin korkealle.

Ja harrastajapuolella koivistolaisuus putkahtelee myös. 
Olin katsomassa hämäläisimmästä hämäläisintä harras-
tajateatteriesitystä, Hollolan Näyttämön Kerrostaloke-
miaa Lahden kansantalolla. Itse esityksen näin kahdesti, 
sillä olen mukana valitsemassa 
Hollolan Holoa, pronssipys-
tillä palkittavaa suupalttia 
hämäläistä. Kummallakin ker-
ralla ilahduin yhtä paljon, kun 
koko kerrostalon asukkaitten 
ainoa ”täysjärkinen” tuntui 
olevan talon vanhus, joka 
oli joutuunt pois kottoo 
Koivistoolt, niiko kaik 
hyvin tietäät. Roolissa 
orimattilalainen Anja 
loi hauskan hollolalaa-
sesti laahaavan koivis-
tolaismurteen. Luulenpa, 
että näytelmän käsikirjoit-
taja Jari Nenosella täytyy olla 
jokin yhteys Koivistolle.

Luulenpa, että koivistolai-
suutta on joka puolella, 
kunhan vain sen haluam-
me nähdä ja osaltamme esille 
tuoda.

”Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, 
Sinun edestäsi annettu ja vuodatettu, kätkeköön ruumiin-
ne, sielunne ja henkenne iankaikkiseen elämään. Jeesus 
sanoo: Ole vapaa sinä vapaaksi ostettu. Jääkää Jumalan 
rauhaan.” Esimerkiksi näin juhlallisesti päätettiin aikai-
sempien kaavojen mukaan Herran Pyhän Ehtoollisen 
jako kirkoissamme. Vielä nytkin me vanhemmat papit 
käytämme näitä sanoja Pyhän erottamiseksi arjesta.

Ainakin kiirastorstaina Suomen kansa vielä kiirehtii eh-
toollispöytään. Silloin menemme sinne muistelemaan 
Jeesuksen ja opetuslasten viimeistä yhteistä ateriaa ennen 
Vapahtajamme ristinkuolemaa – ja saamaan syntimme 
anteeksi. Kiirastorstaina riisutaan alttari ja puetaan mus-
tiin yhdeksi surun ja murheen päiväksi, jota kutsumme 
”Pitkäperjantaiksi”. Vielä lapsena emme saaneet sinä 
päivänä liikkua mihinkään kodeistamme. Hiljennyimme 
muistelemaan suurta sovituksen päivää.

Toisaalta: Kyllä lapsena kauhistelimme, kuinka ihmiset 
saattavat olla niin julmia, että tappavat ja ristiinnaulitse-
vat viattoman Jumalan Ainokaisen Pojan. Onneksi meil-
lä monilla oli viisaita vanhempia, jotka osasivat selittää 
lapselle, että: ”Jumala rakasti niin paljon meitä syntisiä, 
että antoi Poikansa sovitusuhriksi.” Jos siis nyt uskomme 
Jeesukseen, saamme kerran elämämme päätyttyä täällä 
ajassa kodin Jumalan luona Taivaassa. Lopulta sitten 
aloimme katsella ristillä riippuvaa Jeesusta uusin silmin. 
”Oi rakkain Jeesukseni, piinattu, verinen…/ Oi kiitos Jee-
sukseni, kun maksoit velkani…”.

Nykyaika on kovin arkiintunut. Melkein kaikki päivät 
näyttävät olevan samantasoisia. Juhlitaan ja riehutaan 
suurinakin juhlapäivinä, muistamatta meistä maksettua 

uhria. Jotkut lapsistamme eivät tunnista suuria kirkol-
lisia juhlia. He eivät myös tiedä niiden sisältöä tai mer-
kitystä itselleen.

Elämämme arvon nostamiseksi tarvitsemme rajoja ja 
rituaaleja. Niitä on ollut aina joka kulttuurissa. Jostain 
syystä olemme tulleet aikaan, jota emme käsitä. On 
kuin 2000 vuotta sitten, jolloin elettiin sekauskontojen 
synkässä pimeydessä. Ilo katosi. Sen ilon tuntee vain ih-
minen, jolla on lapsen silmät ja puhdas omatunto vielä 
jäljellä. Jeesus sanoikin vetoavasti: ”Ellette käänny ja tule 
lasten kaltaiseksi, ette pääse sisälle Jumalan valtakuntaan”. 
Kannattaa ajatella tätäkin: ”Ihmisen täytyy kulkea täy-
dessä auringon paisteessa, ennen kuin näkee oikean tien 
taivaaseen” (Laestadius).

Pääsiäis-aamuna se ”täysi auringonpaiste” ilmestyi ”ar-
mon taivaalle”. Jeesus voitti pahan vallan ja lunasti lapset 
vapaaksi kuoleman pelosta.

Hyvää pääsiäistä!
Valma Luukka
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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, Marke Hongisto pj.
Halkaisijantie 4 E 46, 00980 Helsinki
050 539 8693
marke.hongisto@fmi.fi

Hallituksen muut jäsenet:
Virpi Huhtanen, Espoo
 varalla Marke Hongisto, Helsinki
Jukka Ratia, Mäntsälä. 0500 978 206
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti 
Matti Agge, Parainen. 040 536 7701
 varalla Eija Tuominen, 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 Eeva Karkia, Miehikkälä

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

Miul on sääret sorjat ko pappila piirongil

Viihdeteollisuus on jo pitkään käyttänyt robotteja, 
joskin lähinnä ihmisten pelottelemiseen. Ne esiinty-
vät kylminä tappajina, jotka hautovat meille lopullista 
tuhoa.

Tekoäly on uudempi mörkö. Meille kerrotaan, että jo-
nain päivänä tietokoneet ovat meitä älykkäämpiä ja ot-
tavat vallan. Tämäkin riski saa kassakoneet laulamaan. 

Todellisuus on kuitenkin kesympi. Ihmisaivoissa on 
jonkin verran alle 100 miljardia hermosolua, joista ku-
kin on yhteydessä noin 10 000:een muuhun hermoso-
luun. Vastaavaa kapasiteettia on jokseenkin vaikea to-
teuttaa tietokoneeseen. Eikä se riittäisi vielä tekemään 
ohjelmaa tietoiseksi itsestään. 

Meillä on aivoissa valmiina useita käyttäytymismalleja, 
jotka ovat olleet hyödyllisiä vuosituhansien kulussa. 
Jotkut niistä näkyvät ihmisten väkivaltaisuutena. Juu-
ri näiden inhimillisten piirteiden vuoksi robottien ja 
tekoälyn kuvitellaan olevan vaarallisia. Tietokoneoh-
jelmat eivät kuitenkaan ole mustasukkaisia tai kateel-
lisia, valehtele tai ylpeile, koska ei ole mitään järkeä 
sisällyttää niihin ihmisen heikkouksia. 

Robotiikka ei niinkään tuo kaksijalkaisia koneihmisiä 
joukkoomme vaan satoja erilaisia käyttötarkoitustaan 
vastaavia ratkaisuja. Tekoäly eli oikeammin asiantun-
tijajärjestelmät puolestaan mahdollistavat puheeseen 
perustuvat palvelut ja tekevät laitteiden näpyttelemi-

sestä vanhanaikaista. 

Sekä tekoäly että robo-
tit korvaavat ihmistyötä, 
kuten aikaisemmatkin 
tekniikan edistysaskeleet. 
Ne laskevat kustannuksia 
ja kasvattavat vauraut-
ta. Ihminen on silti yhä 
ylivoimainen monissa 
tilanteissa. Pääsemme 
käyttämään työssä omia 
erityistaitojamme ja - 
ominaisuuksiamme. 

Jouni J Särkijärvi

Lähettii Koivistool 
Penttilää. Matka alko 
Järvenpääst. 

Kaapre Eero ol meillä mat-
kan järjestäjän, hää on näit 
matkoi vetänt jo muuta-
maan suuveen. Oliha mei-
tä koko linja-autolline, ja 
mukava tavata niitä kaikkii 
entisii kyläläisii joita ei olt 
tavan – 30 vuotee et piti 
kyssyy kuka sie oot. En-
siks yövyttii Viipuriis ja sit 
seuraavaan päivään alko se 
jännittävä matka kohti Koi-
vistoo, ja sato, mut ko pääs-
tii Koivistool ni jo paisto 
aurinko. 

Ajettii ohi hautausmaan 
ja tultii purosillaal. Nyt ois 
pitänt olla silmät seläskii. 
Ois pitänt nähhä paljo. Meil 
oli nii hurja autokuljetta-
ja, hää ajo näät nii kovvaa 

Teksti löytyi Maijan os. Kaukiainen jäämistöstä. 
Ruutuvihkoon siistillä käsialla kirjoitettuna.

1991

Elämäni paras ulkomaanmatka

vauhtii et maisemat vilahtelliit nii sukkelaa silmii eest. Ajet-
tii kauppala läpi ja Kottarlahest jo tultii Penttilää. Sit alko 
ne jännittävät paikat ja alko sellane puhhee sorina. Ajettii 
kylä rantaa, ulos autoost ja sit piti avata samppanjapullo ja 
ihmetellä. Kyl siin itku tuli. Siit sit lähettii jokahine katse-
lemmaa entisii kotinurkkijaan. Oliha täst mei sakiistkii jo 
suurin osa käynt aikasemmin siel. Mut mei sisaruksiist ei olt 
käynt viel kukkaa, paitsi Alli pari viikkoo aikasemmi. No 
meitä ol äiti Rauha ja kuus sisarusta. Lähettii siit rannaast 
”kottii” Mattiseukool, mäntii ohi Ratialaisiin ja sit oltiikii 
jo siin mei kotitalo takan. Kyl oli maisema muuttuunt, mut 
kyl sielt jottai löys ja tunnisti.

Uuvet asukkaat olliit purkaneet entisen talon, (oltii 
nääs rakenneltu väliaikaan vanhoil rauniol uus 
koti) ja rakentanneet 

maattii pöytää ja sit syömää. 
Kateltii paikkoi ja muistel-
tii, mitä ois mis olt. Vanhat 
kaivot ol paikallaan, mut 
paljo ol ”rakennettu” piha 
piirii pienii rakennuksii. 

Kyl se meri on aina me-
ri. Mut ko ei päästy joka-
paikkaa. Ei päästy Luonie-
mee, mis myö oltii lapseen 
paljo ja ois pitään päässä 
isol kivel mut ko sekkii ol 
siel Luoniemes. Sit lähet-
tii metsä läpi polkuu pitki. 
Siel oli signaali mäki ja ….. 
pelto. Väinöläisii talost ei olt 
mittää jäljel. Sit tultii maan-
tiel ja ylitettii rata ja sit lä-
hettii rantamäkkee, lampi 
oli kasvaant melkee umpee. 
Juutikka-täti talon ympäriil 
oli jo tult pien kylä, mut mei 
mummool ei olt mittää jä-
lel muuta ko jottai kivijala 
tähteitä ja oja mikä oli siin 

sauna lähel ja jottai omenapuita. Väliaikaan siel nimittäi oli 
kaik jälel. Mut se metsä siel tuntu nii tutult. Tytöt läksiitkii 
etsimää niitä vanhoi polkui ja tiukkaa mäkkee.

Sitten jatkettii matkaa takasii kyllää Penttiläpysäki jaa-
likulkusillan kautta, vähä matkaa maantietä ohi Paukkusen 
ja yläkylä kautta, ”puotilaisiil ostamaa karamellii”, läpi ky-
län takasii rantaa ja sit käytii uimaa. Uitii heti kivel, eihä 
myö kaik mahuttu siihe yhtä aikaa, mut kyl se ol mukavaa. 
Siin rannaas oli mei isäl sirkkeli, mis sahattii rakennustar-
vikkeita ko alettii rakentammaa uusii talloi talvisoas ei siit 
olt mittää jälel.

Sit pitikii suunnitella jo pois lähtöö. Tuliha sinne yks 
venäläine mamma viel laulamaa ja tanssimaa 

uuen kahekerroksi-
sen ja siniseks maa-
latun. Siin talos asu 
viis perhettä. Kyl siin 
pihas käi huiske, oli 
lasta ja aikuista, ko 
meitä män sinne yl-
lätäen iso sakki. Käy-
tii sisäl katselemas ja 
ystävällisii olliit. Yhes 
perhees emäntä tarjois 
meil maitoo, ko ei olt 
muuta tarjota. Toine 
emäntä paisto perunoi 
ja sienii toi leipää ja to-

lähtiäisiks. Oli se haiki-
jaa lähtee pois, oisha sitä 
viel katseelt ja kierreelt 
kauemmikkii niitä tuttui 
paikkoi.

Sit mäntii kaup-
palaan kirkkoo istuttii 
kirkopenkkii ja veisat-
tii virsi. Koht oli jo lä-
hettävä kohti Viipurii 
ja takasii tänne koti 
Suomee. Matkalla Vii-
puriin poikkesimme 
Monrepoon puistossa.
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Murkina maistui vuosikokousvieraille. Tänä vuonna ruokatarjoilusta 
vastasi Kaitaan koulun 8 R -luokka kotitalousopettajan johdolla.

Virpi Huhtanen
Marke Hongisto

Virpi Huhtanen

Vuosikokouksessa mietittiin mennyttä ja tulevaa

Vanhassa vara parempi -mene-
telmällä jatketaan, sillä seuran 
puheenjohtajana jatkaa Jouni J. 
Särkijärvi ja varapuheenjohtajana 
Tuula Koppinen. Johtokuntaan 
vaihtui vain kaksi varajäsentä, sil-
lä johtokunnan jäsenten tulee olla 
Koivisto-Seuran jäseniä. Näin ol-
len Virpi Huhtasen varajäseneksi 
valittiin Marke Hongisto Helsin-
gistä ja Tuula Raukolan varajäse-
neksi Eeva Karkia Miehikkälästä. 
Jäsenmaksuun tehtiin euron ko-
rotus. Vuoden 2017 Koivisto-
Seuran jäsenmaksu on 34 euroa. 
Jäsenmaksuun sisältyy Koiviston 
Viestin vuosikerta. Vuosikokouk-
sen puheenjohtajana toimi Pentti 
Karvonen Porvoosta.

Vuosikokouksen jälkeen pi-
detyssä järjestöseminaarissa Eija 
Tuominen Turusta kertoi Koivis-
to-Seuran sankarihautahankkeen 
etenemisestä. Vuosi sitten toden 
teolla käynnistynyt hanke on 
edistynyt Eijan luotsaamana te-
hokkaasti vaiheeseen, jossa muis-
tomerkin toteutus on parhaillaan 
arkkitehdin suunniteltavana san-
karihautatoimikunnan laatiman 
luonnoksen pohjalta. Matkan 

Seuran puheenjohtaja Jouni J. 
Särkijärvi johdatteli kuulijoita 
pohtimaan tulevaisuutta. Tulevai-
suusseikkailussa keskusteltiin ro-
botiikasta, tekoälystä, automaatti-
liikenteestä, ilmastonmuutoksesta 
ja monesta muusta jännittävästä 
seikasta, joiden keskuuteen olem-
me kulkemassa. 

Ruokatarjoilusta vastasi es-
poolaisen Kaitaan koulun 8 R 
-luokka luokanvalvojansa, koti-
talouden lehtorin Raija Kuittisen 
johdolla. Oppilaat ja vanhemmat 

olivat apukokkeina valmistamassa 
vuosikokousvieraille herkullista lo-
hikeittoa ja vaihtoehtoista kasvis-
keittoa. Parempiin suihin kadon-
nut saaristolaisleipä, tulokohvien 
korvapuustit ja jälkiruokakahvin 
porkkana-mantelipiirakka olivat 
myös koulukokkien aikaansaan-
noksia. Ruokatarjoilujärjestelyllä 
Koivisto-Seura tuki luokan varain-
keruuta luokkaretkeä varten. Sitä 
edesauttoivat myös koivistolaiset 
kokousvieraat, jotka käytännössä 
putsasivat arpamyyntipöydän.

varrella on käyty mittailemassa ja 
pohtimassa Koiviston kirkon ku-
peessa sekä vierailtu muilla muis-
tomerkeillä ja hautausmailla. Myös 
sankarihautaan haudattujen sanka-
rivainajien nimiä ja määrää on tar-
kistettu. Hankkeen edistämiseksi 
toimikunta on tavannut Viipurin 
piirihallinnon kansainvälisiä asi-
oita hoitavan Vladimir Vasiljevin, 
Primorskin kaupunginjohtajan 
Svetlana Ryzhovan sekä Koiviston 
museojohtajan Irina Kolotovan. 
Kuluja on katettu muun muassa 

Itä-Suomen aluehallintovirastolta 
saadulla avustuksella. 

Jukka Ratia Mäntsälän Koi-
vistolaisista kertoi ensi kesän Koi-
visto-juhlien järjestelyjen etene-
misestä. Asiat tarkentuvat sitä 
mukaa, kun järjestäjät joutavat 
koolle asioita suunnittelemaan. 
Tottuneissa käsissä koivistolaisil-
le on luvassa näyttävät, Suomen 
100-vuotista itsenäisyyttä kun-
nioittavat Koivisto-juhlat heinä-
kuun viimeisenä viikonloppuna.

Päivän päätteeksi Koivisto-

Kaitaan koulun 8 R -luokan oppilaat Ada Kling, Mia Vaim ja 
Johanna Huhtanen sekä luokanvalvoja Raija Kuittinen kertoivat 
Kaitaan kuvataidepainotteisesta yläkoulusta ja lukiosta.

Kerään tarinoita, etsin haastateltavia!

Suomalaiset talvi-, jatko- ja 
Lapin sodan uskomustarinat

raatit ovat siirtyneet seuraaville 
sukupolville, sodan kokeneiden 
jälkeläisille. Olen kiinnostunut 
tutkimaan, kuinka sodan usko-
mustarinaperinteessä näkyy van-
ha uskomustarinaperinne. Kuka 
tarinoita kertoi? Milloin? Missä? 
Kenelle? Miksi? Millaisia olivat 
kotirintaman tarinat? Kuinka eri 
puolilta Suomea rintamille tullei-
den sotilaiden tarinat poikkesivat 
toisistaan? Missä sodan vaiheissa 
kerrottiin tarinoita? Asemasota? 
Hyökkäysvaihe? Syntyikö sodassa 
omia tarinatyyppejä?

Olen kerännyt uskomusta-
rinaperinnettä ja paikallistari-
noita Kainuussa yli kymmenen 

Tarkoitukseni on aloittaa 
haastattelut kevään kuluessa. Lii-
kun toiveiden mukaiseen haastat-
telupaikkaan, ja otan myös vastaan 
puheluita, kirjeitä ja sähköposteja. 

Kun perinteenkeruu on val-
mis, sovellan tarina-aineistoa 
myös tarinallisen luonto- ja kult-
tuurimatkailun kehittämiseen. 
Syntyy seikkailu ja kaivattu uu-
denlainen näkökulma sotiin.

Tutkimus on osa akatemia-
hanketta Lapland´s Dark Heri-
tage.

FM Satumaarit Myllyniemi
Sälinkääntie 291, 04620 Mäntsälä
satumaarit.myllyniemi@

Kirjoitan väitöskirjaa suomalai-
sista talvi-, jatko- ja Lapin sodan 
uskomustarinoista ja yliluonnolli-
siksi tulkituista sotakokemuksista. 
Kerään itse koettuja, sota-aikana 
kuultuja ja perimätietona siirty-
neitä muistoja. 

Sodat 1939–1945 olivat in-
himillisesti katsoen herkkää ja 
tunteikasta aikaa. Sota merkitsi 
pelkoa, epätietoisuutta, huolta, 

uhkaa ja hätää. Toisaalta koettiin 
myös yhteisöllisyyttä ja toivoa. 
Sota-aikana selittämättömät ko-
kemukset olivat yleisiä, ja moni 
ihminen on kokenut oudon ko-
kemuksen tai kuullut uskomusta-
rinan juuri sotarintamilla, kotirin-
tamalla tai evakkotiellä.

Haluan tutkia, kuinka sodan 
uskomustarinat elävät tänä päi-
vänä, ja kuinka tarinat ja memo-

vuoden ajan. Tutkimusaiheeni on 
noussut kentältä, kansan syvistä 
riveistä. Haastattelemani ihmiset 
ovat halunneet usein kertoa sota-
ajan tapahtumia, joita he eivät ole 
kyenneet järjellä ymmärtämään. 
Asiat ovat vaivanneet heitä vuosi-
kymmeniä. Vanhoilla päivillä ih-
miset ovat muistelleet halukkaasti: 
ihmetelleet selittämättömiä tapa-
uksia, vaikkapa vihollista, johon 
eivät luodit pystyneet tai kuinka 
unen haltija pelasti hengen Tali-
Ihantalan taisteluissa.

Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura järjestää tutkimusaiheestani 
kansallisen kilpakeruun syksyllä 
2017.

Suomen Koivisto-Seura ry:n sääntömääräinen vuosikoko-
us keräsi Kaitaan koululle Espooseen kolmisenkymmentä 
seuran asioista kiinnostunutta osallistujaa. 

Arpajaisvoittojen äärellä Ada Kling, Johanna Huhtanen, Ritva Terho ja 
Eija Palokangas.



5Nro 4 huhtikuu 2017

Martti PielaOta nyt Ajast selvää!

Kesäaika ol ensmäse kerra koekäy-
tös meil tääl Suomes jo jatkosova 
aikan, mut varsinaisest kesäaikaa 
alettii soveltaa vast 1981. Miekii 
enstäi luuli, ko puhhuit kelloi siir-
tämisest, et miu pitäis siirtää olo-
huonee kello kammarii ja kamma-
ri kello etesee ja silviisii. Mut sit 
vaimo selitti, et kyl siin tarvitsoo 
vaa väännellä viisarei. Ja kännykäl 
ei tarvitsekkaa tehhä mittää. Hää 
tekköö sen itsestää. 

Aika moni ei oo oikee tykänt 
täst viisarii vääntelyst. No kello ei 
nut ainaskaa, varsinkaa jos syksyl 
vaa vääntää viisarii tunni verra 
taakseppäi, ko siinhä tekköö ko-
neistol varmast vakavaa pienem-
pää väkivaltaa. Nyt näyttää silt, et 

jotkut sukkelat ihmiset o kerän-
neet 50 000 nimmee etuskunta-
alotteesee, et herettäis käyttämäst 
koko vetkuttelemista kesäaja 
ja normaaliaja kans. Nii et asja 
männöö nyt valiojouko käsittellyy 
Arkatiamäel. Siin o sit vaa sellane 
sivuseikka otettava huomioo, et 
mitä se EU sannoo asjast. Et lan-
keaaks se päivävalo säästämisest 
luopumine luonnostaa tääl Suome 
niemel niiko Manul illalline. 

Tuo nii ihmisii ko eläimii-
ki ressaava tapa otettii ylesemmi 
käyttöö maailmas jo ensmäse 
maailmasova aikan. Mut nytko o 
jo totistettu, et panaanikärpänek-
kää ei tykkää kelloi siirtelyst, ni jos 
nyt sit siint käytännöst luovuttais. 

Myö suomalaiset ei olla oikee pietty siint, et kelloi o pitänt siirtää kaks 
kertaa vuuves, kevvääl tunti etteepäi ja syksyl taas sama verra taakseppäi. 

Rullit maapääl lauvantaiyö mellastaat.
Yöks hyö päivän muuttaa meinajaat.
Mut Maailma Valo noiat kaik voittaa,
lentämää joutuut luuallaa takasi
Kyöpelivuore taaks kaiketi.

Jos ol tuurii, ni sit saatto aamusel nähhä auringo tanssiva 
taivahal siint ilost, et Kuolema valta ol voitettu.

Kieppuen kaappuen 
Taivaalla tanssien
Pääsiäisaamuna
Aurinko riemuiten
Voittoa Kristuksen
Iloista sanomaa 
Ylösnousemuksen 
Kaikille luoduille 
Taivas julistaa 

Koha vaa sit pietää huoli siint, et 
saahaa nyt kevvääl meilt viety tun-
ti takasii, ettei sitä vaa yksinkerta-
sest unoheta palauttaa sitä syksyl, 
ja se tunti hävviiki herroi taskuihi!

Vähä samatyyppine asja o sit 
tuo pääsiäinekkii. Seko o millo 
millokii kevähel, joka vuos vähä eri 
aikaa. Silloko mie synnyin, ni sinä 
vuon pääsiäine ol olt 12. ja 13. päi-
vä huhtikuuta. Aika taval sammaa 
aikaan ko nyt tänäkii vuon. (Miu 
järkeily mukkaa Maria ilmestyspäi-
vä pitäis olla kyl joka kerta saman 
päivän vuuvest riippumatta, mut 
1936 se ol 25. maaliskuuta ja tänä 
vuonha se ol päivää myöhemmi.) 
Mut pääsiäise määräytymine o kii 
kuust, siis kuu kierrost taivaal.

Ylesest ottae pääsiäine o ke-
vätpäivä tasausta seuraava täy-
vekuu jälkene suntai. No, silloha 
pittää tietää enstäi, et millo se 
kevätpäivä tasaus o. Ja sit toiseks 
pittää olla selvil siint, et millo se 
täyskuu ilmestyy mollottammaa 
taivaal. Sitä vast kirkomiehet o 
ottaneet käyttöö 19 vuuve mittase 
tauluko. Sem mukasest ensmäne 
täyskuu o aikasintaa kevätpäivä 
tasaukse päivän, 21.3. Nikea kir-
kolliskokoukses hyö sit päättiit, et 
tuo kevätpäivä tasausta seuraava 
ensäne suntai o aikasintaa maai-
liskuu 22. päivä ja viimestää 25. 
huhtikuuta. Nii sit tänä vuon o 

pääsiäine 16. ja 17. huhtikuuta.
Pääsiäise ajankohast riippuu 

sit hiljaise viiko muut päivät, niiko 
palmusuntaiki. Vanha kansa tun-
too viel nuo viiko päivät kaik omil 
nimillää: malkamaantai, tikkutiis-
tai, kellokeskiviikko, nuoremmat-
kii taitaat viel tuntee kiiras- taik 
kiirotorstain ja pitkäperjanain, 
mut lankalauvantai on jo usiam-
mal tuntemattomamp. Lankalau-
vantaiyön uskottii oleva vuuve 
kaikist vaarallisempaa aikaa, sillo-
ko Ristus lepäs hauvas, ja pimeyve 
voimat pääsiit mellastammaa ilma 
kenekää häiritsemättä.

Olen siis kokenut molemmat 
sodat Neuvostoliiton kanssa ja 
kahdesti joutunut lähtemään 
sotaa karkuun evakoksi omassa 
kotimaassani. Äitini kuoli olles-
sani 5-vuotias. Isän taistellessa 
rintamalla, pitivät äitini sisaret 
ja mummo minusta huolta. Vel-
jeni lähetettiin tuolloin Ruotsiin 
sotalapseksi. Isäni mentyä sodan 
jälkeen uusiin naimisiin muu-
timme Helsinkiin. Kouluni kävin 
Helsingissä.

Karjalaispojasta oli pakko 
kasvaa niin stadilainen, että mur-
teesta tai olemuksesta ei kukaan 
voinut arvata olevani puoliryssä, 
karjalainen.

Asevelvollisuuden suoritin 
laivastossa. Merisotakoulun käy-
tyäni pääsin siviiliin aliluutnant-
tina ja kertausharjoitusten jälkeen 
ylennettiin luutnantiksi.

Isäni kuoli v. 1958 sodassa 
saamiinsa vammoihin. Samana 
vuonna tutustuin Pirkkoon ja 
vuotta myöhemmin menimme 
naimisiin ollessani 22-vuotias. 
Perheeseemme syntyi kaksi lasta 
Tuire ja Jari-Pekka.

Ensimmäinen merkittävämpi 
työnantajani oli elintarviketeol-
lisuuden koneiden ja laitteiden 
maahantuontiyritys insinööritoi-
misto T.E Ståhl. Erikoistuin fir-
massa teollisuuden pakkauskonei-
siin ja -linjoihin. Olin yrityksen 
palveluksessa kaikkiaan 24-vuotta.

Ståhlin myytyä firmansa Inst-
rumentarium Oy:lle toimin vii-
meiset 4 vuotta Insinööritoimisto 
T.E Ståhlin toimitusjohtajana.

Täytettyäni 50 vuotta päätin 
toteuttaa suuren unelmani. Pe-
rustin oman firman, joka sai ni-
mekseen RK-TEK Oy. Luottaen 

Rainer Kiiski vietti 80v. 
päiväänsä Helsingin 
Lauttasaaressa
Synnyin Karjalassa, Koiviston kauppalassa, Vatnuorin 
kylässä, meren rannalla 2.4.1937. 

Rainer ja Pirkko Kiiski 
Pornaisissa

Kastepuvussa Jari-Pekka Kiiski

Vaunuissa on olen minä Marjut 
Kiiski

Perhekuva: Pirkko, Rainer, tytär 
Tuire ja poika Jari-Pekka

Haudan on suulta
Kivi siirtyä saanut
Kuoleman valta 
On ihmiskunnan yltä
Väistymään joutunut.

Ilosta Pääsiäisaikaa!

hyvään pakkausalan tuntemuk-
seen, luomiini asiakassuhteisiin 
sekä kotimaassa että ulkomailla, 
uskoin firman menestykseen. 

Odotusten mukaisesti yritys 
lähtikin mainiosti liikkeelle. Olin 
kuitenkin päättänyt pitää firman 
koon yhden miehen hallittavissa, 
enkä lähtenyt sitä liikaa laajenta-
maan. Kuitenkin vienti Venäjäl-
le ja Baltian maihin oli vuoteen 
2000 mennessä kasvanut mittoi-
hin, joita oli yksin vaikea hallita, 
joten päätin myydä firman. 

Lyhyiden neuvotteluiden tu-
loksena Keskon omistama Kauko-
markkinat Oy osti yritykseni. So-
pimuksen mukaan jäin kuitenkin 
yrityksen toimitusjohtajaksi eläke-
ikääni saakka. Vuonna 2002 minus-
ta tulikin sitten Keskon eläkeläinen. 

Etelänlomiemme aikana 
olimme Pirkon kanssa päättäneet, 
että eläkkeelle jäätyämme han-
kimme etelästä asunnon, jossa 
vietämme talvikuukaudet. Kesät 
viettäisimme kuitenkin aina Suo-
messa. Sillä tiellä olemme edelleen. 
Talvet vietämme Torrox-Costalla. 
Espanjassa ja kesät Lauttasaaressa 
tai Enbuskkobbenilla, Tammisaa-
ren saaristossa.
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Johtokunna asjoi

Vuoden Koivistolainen 2017
”…Karjalasta kajahtaa.” on laulettu koivistolaisten-
kin kesken ammoisista ajoista. Karjalan laulumaat 
kohosivat ansaitsemaansa ulottuvuuteen, kun koivis-
tolaisjuurinen musiikin rautainen ammattilainen, sä-
veltaituri ja ”3-päiväinen viikkoviulisti” Riikka Luos-
tarinen nimettiin Vuoden Koivistolaiseksi 2016.

Kuka nimetään Suomen itsenäisyyden juhlavuo-
den Vuoden Koivistolaiseksi 2017?
Ehdotuksia otetaan vastaan 30.4.2017 asti. Ehdo-
tuksesta tulee ilmetä ehdokkaan nimi yhteystietoi-
neen, perustelut kootusti ehdokkaan valinnalle sekä 
ehdottajan nimi yhteystietoineen. Kirjalliset ehdo-
tukset toimitetaan Koivisto-Seuran sihteerille säh-
köpostitse virpi.huhtanen@kolumbus.fi tai postitse 
Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo. 

Vuoden Koivistolainen -nimitys on myönnetty vuo-
desta 2006 alkaen koivistolaistaustaiselle henkilölle 
ammatillisesta tai muusta toiminnasta eri elämän-
alueilla, joita voivat olla esimerkiksi liike-elämän, 
kulttuurin, opetuksen, taiteen, tieteen, tutkimuksen, 
urheilun jne. alat koivistolaisen järjestötoiminnan ja 
perinnetyön ulkopuolella. 

Johtokunnan valinta Vuoden Koivistolaiseksi 2017 
julkistetaan Koivisto-juhlien pääjuhlassa Lahdes-
sa 30.7.2017, kun koivistolaiset juhlivat itsenäistä 
Suomea.

   Johtokunta

Henkiin herätetty kirja
Vatnuorin kyläyhdistys julkaisi vuonna 2016 uudet pai-
nokset vuosina 1995 ja 1999 ilmestyneistä kirjoista Kylä 
meren syleilyssä ja Hankiin hautautunut kylä. 

Vatnuorin elämästä ja sota-ajan tapah-
tumista kertovia teoksia kyseltiin yhä, 
mutta ne olivat huvenneet varastosta. 

Uusintapainoksessa kirjasta teh-
dään alkuperäisen kaltainen kuvia ja 
sisältöä myöten. Työ voi merkitä mel-
koista palasista kokoamista, varsinkin 
jos alkuperäinen aineisto ei ole saata-
villa. Käsikirjoitus saattaa olla kirjoi-
tettu käsin, ja kirjassa käytetyt valoku-
vat ovat voineet päätyä omistajiensa 
mukana mikä minnekin. Molemmat 
on lisäksi saatava sähköiseen muotoon. 
Jotta vatnuorilaiskirjat pääsivät uusien 
lukijoiden käsiin, vaadittiin siis aika 
lailla ahkerointia sekä valmiutta jopa 
pieneen salapoliisintyöhön. 

Hommaan valikoitui Vatnuorin 
kyläyhdistyksen hallituksen jäsen Jor-
ma Kallonen, jolla on runsaasti ko-
kemusta graafisen alan töistä. Kirjat 
loihdittiin eloon Jorman työnurkkauk-
sessa kotitalon kellarissa. Siellä hänellä 
oli käytössään asianmukaiset välineet 
eli skanneri, tekstinmuunnosohjelma, 
kuvankäsittelyohjelma, tekstinkäsitte-
lyohjelma ja taitto-ohjelma. 

Huolellista käsityötä 

Uusintapainostöissä hankalinta on 
usein haalia käsiinsä alkuperäiset valo-
kuvat kirjassa käytetyistä kuvista, sa-
noo Kallonen. Varsinkin Kylä meren 
syleilyssä sisältää kosolti kuvia. Tällä 
kertaa riitti kuitenkin pieni selvittely 
kyläyhdistyksen hallituksen kesken, ja 
pian suuri osa kuvista löytyikin Uu-
destakaupungista, jossa asui ensipai-
noksen tekemisen aikaan hallituksen 
puheenjohtajana toimineen miehen 
sisar Saara Sinisalo.

Myös Helsingistä lähetettiin Kal-
loselle pinkka kuvia. Nyt ne oli helppo 
skannata sähköiseen muotoon. Toinen 

vaihtoehto oli kopioida kuva alkupe-
räisen kirjan sivuilta, mutta onneksi 
tähän piti turvautua vain vähän, sillä 
painokuvien kopioinnissa kuvan sävyt 
jyrkkenevät ja laatu kärsii. 

Vierailu Hankiin hautautunut 
kylä -kirjan kirjoittajan Taavi Peltolan 
luo taas paljasti, että alkuperäinen kä-
sikirjoitus oli kirjoitettu käsin. Teksti 
piti saada sähköiseksi, ja Kallonen ryh-
tyi työhön kirjan ensipainos apunaan. 
Skannaamalla jokaisesta sivusta saa-
tiin ”valokuva”. Kuvat Kallonen kävi 
läpi tekstintunnistusohjelmalla, joka 
muutti ne tekstiksi. Työ sujui joutui-
sasti, vaikka tarkkana sai olla. Ohjelma 
saattoi lukea esimerkiksi e-kirjaimet 
c:ksi, ja i:stä tuli helposti l. Korjauslu-
ku oli siis lopuksi paikallaan.

Yön tunteina syntyy tulosta

Kun kuvat ja teksti olivat valmiina, 
alkoi varsinaisen kirjan koostaminen 
taitto-ohjelmalla. Tarkoitus oli siis 
saada kirjasta alkuperäisen näköinen 
otsikoita, palstoitusta, riviväliä, tavu-
tusta, sivunumeroita ja kuvien asette-
lua myöten. Tämä oli rasittavin vaihe 
koko prosessia, sanoo Jorma Kallonen. 

Taitto-ohjelma ei aina automaat-
tisesti asettanut tekstiä niin että tulos 
näyttäisi samalta kuin ensipainoksessa, 
vaan esimerkiksi tavutusta piti paikoin 
muuttaa käsin. Kylä meren syleilyssä 
-kirjan tekstissä on myös rivivälimi-
toissa pientä vaihtelua, jonka Kallonen 
joutui tekemään saadakseen oikeanlai-
sen lopputuloksen. Vaihtelun ei pitäisi 
näkyä lukijan silmiin – vai näkyykö, 
sen voi kirjan sivuilta käydä tiiraile-
massa. 

Vatnuorilaiskirjojen uljaat uudet 
painokset sisältävät siis paljon hieno-
säätöä, joka ei ehkä näy päälle päin, 

mutta jonka toteuttaminen vaati her-
paantumatonta tarkkuutta. Kallonen 
toteaa olevansa perfektionisti – roiski-
minen ei käy, vaan kuvien ja tekstin 
täytyy olla millilleen oikeilla paikoilla. 
Kirjantekijä kertoo työskentelevänsä 
mieluiten iltamyöhällä tai jopa yöllä. 
Silloin on tarpeeksi rauhallista ja tilaa 
keskittyä. 

Palasista kokonaiseksi kirjaksi

Valokuvien metsästyksen ja taitto-
tiedoston kanssa tasapainottelun li-
säksi kirjantekoon kuului myös ku-
vien käsittelyä, karttakuvien pienellä 
präntättyjen numeroiden ja viivojen 
uudelleen kirjoittamista kuvankäsitte-
lyohjelmassa ja kuvatiedostojen koon 
kanssa pähkäilyä. Myös kannen mit-
toihin ja väreihin liittyvä keskustelu 
painotalon kanssa vei aikansa. Tark-
kasilmäiset ehkä huomaavat, että Kylä 
meren syleilyssä -kirjan vanhan mus-
tavalkoisen kansikuvan tilalla on nyt 
värikuva Taavi Peltolan maalaamasta 
öljyvärityöstä.

Kun painokoneet Saarijärvellä ja 
Turussa olivat jauhaneet, reilut kak-
sisataa kiloa painava lähetys per kirja 
saapui Kallosten pihaan. Onko kir-
jojen henkiin herättely työlästä? Ei, 
vaan mieluisaa hommaa, kun sitä on 
ennenkin tehnyt, vakuuttaa Kallonen. 
Vatnuori-kirjojen tekemisessä ei Kal-
losen mukaan tullut vastaan odotta-
mattomia haasteita. Huolellisesti kun 
tekee, tulee vähemmän hyppimistä, 
konkari toteaa. Istumalihaksia työ 
kuitenkin vaatii – ja ilmeisesti paljon 
järjestelmällisyyttä, huolellisuutta ja 
tarkkuutta.

Hertta Hulkkonen

Jorma Simola Lahden 
Koivistolaisten uusi 
puheenjohtaja
Ensikesän Koivisto-juhlien järjestämiseen valmistau-
tuva Lahden Koivistolaiset valitsivat vuosikokouk-
sessa uudeksi puheenjohtajakseen Jorma Simolan. 
Pitkäaikainen kotiseutuaktivisti Simola on tuttu niin 
takavuosien Karhulan ja ympäristön Koivistolaisten 
puheenjohtajana kuin Koivisto-Seuran perinnetoi-
mikunnastakin. 

Nykyisin Lahdessa asuvana Jorma Simola oli 
luonteva valinta seuran puheenjohtajan tehtävään. 
Varapuheenjohtajana jatkaa Anja Kontto. Muut jä-
senet ovat sihteeri Ulla Sainio, Raimo Koho, Pirkko 
Lång, Arto Salminen Eva Tuuli, Heimo Tähkäpää  
ja uutena johtokuntaan valittu Riikka Salokannel.
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KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Mie tiijjän
Samast tiijjolähtehest näytetää 
myö ammentannee Kure Juha-
Veiko kans, ko JiiVee kirjotti heti 
Viesti kolahettuu häne postiluu-
kustaa toimituksel vastaukseks 
miu viime kertasee kysymyksehei 
Koivistto sairaalast näinikkää:

Pielan Martti kyseli Viestin 
viime numerossa Koviston siraa-
lan perustamisesta ja sen ensim-
mäisestä johtajasta. 

Sairaalaa alettiin Koivistolla 
puuhaamaan tohtori Tahvo Ryt-
kölän sydämenasiana jo siitä asti, 
kun hänet oli valittu ensimmäi-
seksi kunnanlääkäriksi Koivis-
tolle v. 1905. Hanke sai vauhtia, 
kun muutamina kesinä todettiin 
Koivistolla merimiesten välittä-
miä koleratapauksia ja oli pakko 
perustaa kolerasairaala Kotterlah-
teen. Meni kuitenkin vielä vuosia 
ennenkuin keväällä 1911 hanke 
nytkähti eteenpäin ja sairaalalle 
löytyi sovelias tontti. Valtio asetti 
kuitenkin sairaalan ehdoksi, että 
rakennusten tuli olla kunnossa 
vuoden 1912 kuluessa. Sairaala 

aloittikin toimintansa syyskuussa 
1912 täyttäen siten valtion aset-
tamat vaatimukset. Varmaa tietoa 
en 1. johtajasta löytänyt, mutta 
voisi arvella ajallisesti, että virkaa 
toimitti silloinen kunnanlääkäri 
lääket.lis Einar Rafael Nystén. 

Tietoa löytyi mm. K. W. Ho-
pun ja Erkki Kansanahon kirjasta 
Koivisto vuodelta 1952.

Jiivee Kurki

Eihä tuoho JiiVee tarkkaa kuvauk-
see miulkaa oikiastaa oo noka ko-
puttamista. Mutko ei miu tappain 
oo koskaa oikee olt, et joku toine 
sais sannoo asjoist viimese sana, ni 
tarkennan täs nyt kuiteskii viel, et 
tuo E. R. Nystén ol Koivisto kun-
nanlääkäreist jo toine järjestykses 
(viras 1911-1914), ko ensmäse,  
lääket. lis. Rytkölä, aikan (virassaa 
1905-1911) ei sairaalaa viel saatu 
valmiiks.

Koivistolaismartat tekkiit 
kovast töitä uuve sairaala varusta-
miseks lakanoil, tyynyliinoil jne. 
Ne mänetettii suurelt osaltaa, ko 
sairaala tuhoutu tulipalos v. 1922. 
Uus sairaala avattii Peusa huvilara-
kennukses, ja siin ol sit 5-6 paik-
kaa synnyttäjjiiki varte.

Martti Piela

Hannibal ad portas

Gabrilo Princip
Riemurinnoin, ah, niin innoissaan
marssivat kansat 
torvien soidessa sotaan.
Keisarin puolesta!
Ranskan kunnian tähden!
Vain vähäinen kipinä tarvittiin,
että syttyi suuri, tuhoisa roihu.
Yksi laukaus Sarajevossa kajahti
yksinäisen miehen aseesta,
Arkkienkelin kaiman, 
Periaatteen oman,
mi esiin käänsi historian verisen lehden.
Arkkiherttuan murha
nosti maailman vallat 
toisiaan vastaan
ja johdatti miljoonat 
juoksuhautoihin, kuoloon. Turhaan.

Brexit
Valheellinen propaganda,
lailla vaalien merentakaisten 
lietsoo Euroopan kansat  
erohurmioon.
"Itse me tahdomme määrätä asioistamme.
Emme kaipaa Unionia,
emme kelpuuta ketään
meille kertomaan 
mikä on parasta meille!”
Ei huomaa kukaan,
miten itsekkyys ja eripura tien viitoittavat
uusille führereille, 
vainoharhaisille generalissimoille, 
caudilloille, duceille,
häikäilemättömille sulttaaneille,
Maon kaltaisille
hirmuhallitsijoille,
idän, lännen ja etelän 
Vahvoille Johtajille,
kaikkialla niin kauan kaivatuille,
joista jokainen janoaa
suurimman asemaa.
Valheet uhkaavat ohjata kansat 
juoksuhautoihin jälleen,
Ja tuhoon. Turhaan!

Suleiman 
Osmannisulttaanit tahtoivat jatkaa
miekkalähetystyötä profeetan.
Wienin muureille asti ehtien
heidän pikkukalifinsa, sapelit kädessään,
yrittivät käännyttää ”vääräuskoiset”
Euroopan kansat
islamin uskoon.
Tänään piirittää Isis
länsidemokratioita
ympäri maailmaa
ja terroriteoin yrittää saada 
ne luopumaan demokratiasta
ja vapauden unelmista.

25.3.2017,
Rooman sopimuksen vuosipäivänä, jolloin 
EU:n 27:n jäljellä olevaa maan johtajat vakuut-
tivat Union pysyvän yhtenäisenä.

Gavrilo Pricip kuoli tuberkuloosiin 28.4.,
99 vuotta sitten.

Martti Piela

Nuorisolla iloa ja energiaa
Karjalaisen Nuorisoliiton kevätpäivät vietettiin Porvoossa.

Sitä vilinää ja sorinaa kulttuuritalo 
Grandissa oli todella ilo seurata. 
Nuorten ehdoilla iloisesti yhdessä 
tehty kotiseutu-ja perinnetyö kan-
taa tulevaan. Vs. toiminnanjohta-
ja Susanna Salokanteleen mukaan 
Karjalainen Nuorisoliitto elää 
vahvana kaikilla mittareilla katsot-
tuna. Talous on kunnossa, heillä 
on useita tapahtumia vuoden ai-
kana ja jäsenistö poikkeuksellisen 
aktiivista.

Aktiivista oli myös kevätpäi-
vien keskeisessä ohjelmassa, kan-
santanssiryhmien luokittelukon-
serteissa. Vuosittain eri-ikäisten 
tanssiryhmät raaditaan ja taito-
jen mukaan luokitellaan neljään 
eri kategoriaan harrasteryhmistä 
valioryhmiin. Viikonlopun viiti-
senkymmentä tanssia osoittivat 
kunkin ryhmän taitotason. 

Varsinaisia koivistolaisia 
tanssiryhmiä ei mukana ollut, 
mutta koivistolaisuus on mukana 
niin puvuissa kuin vaikka kuvan 
Troppu-ryhmän Koiviston Pols-

kassa. Pääkaupungin Karjalais-
ten Nuorten 15-20 vuotiaitten 
ryhmän ohjaaja ja koreografi 
on saanut pojatkin tanssiin 
mukaan uudistamalla tansseja 
ajan hengen mukaan. Ja aivan 
varmasti koivistolainen linkki 
löytyy myös raumalaisten Fi-
kuleeri-ryhmästä, joiden koko 
tanhusikermä kertoi telakka-
laisten tarinaa kansantanssin 
keinoin. Kansantanssia on lu-
pa tanssia myös telakkahitsarin 
haalareissa.
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Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki 1 A 2, 02280 Espoo 
puh. 0440 501 806, virpi.huhtanen@kolumbus.fi

Koivisto-tuotteita

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

ELLI-NOORA SUOKAS
valmistunut v. 2017 
kasvatustieteen maisteriksi 
Helsingin yliopistosta

sekä hänen serkkunsa

JUHA SUOKAS
valmistunut v. 2016 
diplomi-insinööriksi Aalto 
yliopistosta

NINA SUOKAS 
valmistunut v. 2017 
kauppatieteiden 
maisteriksi Vaasan 
kauppakorkeakoulusta

Isoäiti
Raija Suokas, o.s. Rousku
Makslahden Römpötistä

Muista ystävääsi 
ilmoituksella.

Lähde mukavalle matkalle härkäläläisten kanssa
Pietariin – Terijoelle – Koivistolle
7. – 9.7.2017

Perjantaina Pietarissa kanavakierros
Lauantaina Faberge-museoon sekä Tsarskoje Selon alueella 
 Katariina Suuren palatsiin ja puutarhaan tutustuminen.
Sunnuntaina Koivistolla, Härkälässä ja Viipurissa pikaiset ostokset

Yöpymiset Pietarissa ja Terijoella

Hintaan 340,- sisältyvät kuljetukset, puolihoito, viisumit, kana-
varisteily.
Lisähinta Faberge n. 10 € ja Katariina Suuri n. 40 €

Sitovat ilmoittautumiset 1.5. mennessä
Kata Aaltonen aaltonenkata@outlook.com, 050-439 3791
Tapani Teikari tapani.teikari@ttmatkat.fi, 040-829 1824
Risto Putus jaana.putus@pp.inet.fi, 040-508 8167

Tervetuloa mukaan!

Turun ja ympäristön koivistolaiset

Vapun vastaanottajaiset torstaina 27.4 klo 17
Kajuutassa Itäpellontie 2.

Simaa, pientä purtavaa. Haastellaa ja lauletaa. 10€

Ilmoittautumiset pikimmiten Koiviston viestin ilmestyttyä
Riitta Pohjanuoma 050-5579134, marja.pohjanuoma@gmail.com

Huomioi varaslähtö ku myö aateltii et työ haluatta männä mökeil-
lenne pitkää viikonloppuu viettämää.
Kevään viimeinen Kajuuttailta tiistaina 16.5 klo 17
vielä äitienpäivätunnelmissa.

Kiitos Koivisto-Seuralle tuesta 
luokkaretkeämme varten!

Kaitaan koulun 8 R -luokan oppilaat ja luokanvalvoja

Koiviston Heinot ry

Sääntömääräinen vuosikokous la 6.5.2017 klo 13.00 Turussa, laiva-
ravintola Svarte Rudolfissa, Itäinen Rantakatu, Auran sillan lähellä.
Kaikki sukuseuran jäsenet ovat tervetulleita.

Tervetuloa Hallitus

Kutsu lasten ja nuorten kuvataidekilpailuun
Koivisto-juhlilla Lahdessa 29.-30.7.2017
Sarjat: 1 – 6-vuotiaat, 7 – 11-vuotiaat ja 12 –17-vuotiaat
Aihe in kaikille sarjoille sama: Suomi 100 v.

Töiden tekotapa on vapaa. Ne voi toteuttaa myös kollaasina, jossa 
on käytetty useampia materiaaleja. Kukin osallistuja voi lähettää 
kilpailuun 3 työtä. Töiden tulee olla Lahdessa perjantaina 28.7. 
klo 16.

Jos haluat että työt palautetaan postitse, laita mukaan osoite ja pos-
timerkillä varustettu kirjekuori.
 
Töiden postitusosoite ilmoitetaan netissä ja Koiviston Viestissä 
myöhemmin. Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.

Taidetoimikunta

Kutsu perinteiseen taidenäyttelyyn!

Koivistolaiset ja koivistolaistaustaiset taiteilijat sekä taiteenharras-
tajat ovat tervetulleita asettamaan 3-4 teostaan näytteille Koivisto-
juhlille Lahteen 29. - 30.7. 2017

Töiden tulee olla Lahdessa perjantaina 28.7. klo 16.
Näyttelyyn osallistumisen voi ilmoittaa 
Marke Hongistolle p. 050-539 8693 kesäkuun loppuun mennessä. 

Lisätietoa (mm. postitusosoite) seuraavassa Koiviston Viestissä

Taidetoimikunta

Iso riipus 86 €
Pieni riipus 62 €
Isot korvakorut 116 €
Pienet korvakorut 75 €
Rintaneula 75 €
Kravattipidike 68 €

Kauniit Koivisto-korut nyt tilattavissa! 
Omaksi tai lahjaksi!

Hopeiset korut tilataan valmistajalta ennakkotilausten 
mukaan. Ilmoita tilauksesi sihteerille.

Korun hintaan lisätään lähetyskulut. 
Toimitus postitse. 
Tilattavissa rajoitetun ajan! 
Ei myynnissä tapahtumissa!

Korut 925-hopeaa
Riipusten ketjun pituus 50 cm, paksuus 2,5 mm, papuketjua
Laivan korkeus: pieni 2 cm, iso 3 cm

Kevään korukampanja


