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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Mäkisankarit Veikko Viki Kankkonen
ja Eino Milli-Ville Kirjonen
Kainuulaistaustaisen mäkilegenda Veikko “Viki”
Kankkosen Insbruckin vuoden 1964 olympiakullasta ja
-hopeasta tulee tänä vuonna kuluneeksi tasan 50 vuotta.

Tiijjät sie?
Nykysi, ko eletää autoi maailmas, ni kuka tahansaha osajaa
tartata auton käyntii - miekii,
vaikkei miul oo ajokorttii ikännää olt, mie vaa kerra polkase
polkupyöräi petalii, ja nii miu
pumpattava parparai lähtöö
läyntii, eikä miu tarvitse muuta
ko pysytellä pystys.
Nii, mut nyt sit, ko halluut autol johokii lähtee, ni
miekii tiijjän sevverra, et ei
muuta ko työnnät avaime auto kojelaua reikää ja väännät,
ni tavallisest ainaskii moottor
hyrähtää käyntii.
Mut ei se aina oo nii yksinkertasta olt. Autoilu alkuaikoin, ko Lontooski auto eel pit
olla juoksija, kuka varotti ihmisii, et nyt tulloo auto, et väistäkäähä vähäse, ni niihi aikoihi
auto käynnistämine ei olkaa iha
helppoo. Auto käynnistettii nimittäi veivil, mikä iha aluks ol
kiinteäst siin keikkumas koko
aja mukan, mut sit myöhemmi
se ol irrotettava. Jos ajaja ol yksi, ni sit häne pit ensiks käyvvä
veivaamas moottor käyntii, sit
kopata se veivi kainaloo ja sukkelast kavuta rati taaks. No, jos
hänel ol kaver mukan, ni sit se
kaver joutu töihi ja esittämmää
vikkeläkinttusta.
Se ol vaikiaa, iha niiko
nykysi EU:s, mis ministerit
yrittäät veivata taloutta pellaamma paremmi, mut mis ne
varsinaiset puliveivarit, kenel
o niitä talouve veivei yli oma
tarpeheenki, hiivajaat ne veiviin parempaa taltee Caymansaaril, Luksempurrii taik kuka
mihikii paratiisii.
Mut eihä miu pitänt rahast puhhuu mittää, miuha
pit kyssyy, et tiijjät sie, mikä
se o saparoveivi? Jos sie oot
kuult sen vaik lapsen ollessais,
ni kerroha tietois Viestil, ja
mikä paremp viel, siihe liittyvä tarinais. Mie en oo kyl iha
varma, et oiskos olt tää saparoveivi tunnettu muuvalkii päi
Suomemaata ko Koivistol.
Martti Piela

Teksti: Pinja Piira
Kuvat: Rami Toivonen

”Sen kunniaksi Lahden Hiihtoseura järjesti oikein kakkukahvit” kertoo Kankkonen, joka
voitti urallaan Keski-Euroopan
Mäkiviikon vuosina 1964 ja
1966, Salpausselän kisat vuosina
1960–1961, 1964, 1967–1968
sekä Holmenkollenin arvostetun
mäkikisan vuonna 1964.
Samana vuonna Eino Kirjonen hyppäsi Vääksyssä viimeisen
virallisen kilpailunsa voittaen olympiamitalisti Kankkosen. Koivistolainen Eino Kirjonen voitti Keski-Euroopan mäkiviikon vuonna 1962,
menestyi Sveitsin mäkiviikolla,
Holmenkollenilla ja Salpausselän
kisoissa sekä hyppäsi SM-kultaan
vuosina 1955, 1957, 1960 ja 1962.

Esikuva meille nuoremmille
“Eikka oli minua 8 vuotta vanhempi ja esikuva meille nuoremmille pojille. Ihailimme hänen
rohkeaa hyppytyyliään. Siinä oli
usein lähes liikaa yritystä ja tästä
syystä alastulo oli aika epätasapainossa. Hyppytyyli oli todella komea ja Eikka erottui muista myös
muulta tyyliltään: hän hyppäsi aina paljain päin kun meillä muilla
oli pipot päässä.” kertoo Veikko
Kankkonen Käkisalmella vuonna
-33 syntyneestä ystävästään.
Arvokisamitalit jäivät Kirjoselta puuttumaan. Hänen kunnianhimoinen hyppytapansa johti usein
kaatumisiin tärkeissä kilpailuissa.
“Vuoden 1958 Lahden MM-kisoissa Eikka oli ennakkosuosikki mutta
kaatui kahdesti.
1958 Lahden kisat oli iso tapahtuma. Tavallaan suurempi kansanjuhla kuin mitä nykykisat; ei
silloin ollut televisiota mistä kisoja
voisi katsoa. Lehdistä ja radiosta
seurattiin ja suuri osa ihmisistä tuli
paikan päälle. Kaikki mäkimontun
läheiset pellot oli aurattu parkkipaikoiksi silloiselle autokannalle”

18-vuotiaana KeskiEuroopan mäkiviikolle
Veikko Kankkonen muistelee
olleensa 18-vuotias käydessään
ensimmäisellä kisareissulla Eino
Kirjosen kanssa “Ensilumen leiriltä valittiin joukkue kiertämään

Keski-Euroopan mäkiviikkoa. Oli
meillä kilpailua siitä kuka pääsee
kilpailemaan parhaille reissuille.
Osallistujille maksettiin päivärahaa
majoitusten ja matkakustannusten
lisäksi. Eikka oli reissussa kunnon
isähahmo meille nuoremmille.”
Vuosikausia Kirjosen kanssa
samoilla harjoitus- ja kilpailumatkoilla kiertänyt Viki muistaa Eikan iloisena luonteena “Eikka aina
uunotti meitä nuoria poikia. Kun
uusi tyyppi tuli leireille, Eikka
kävi aina juttelemassa ja naureskeli, että mitähän tostakin tulee.
Hyväntahtoista menoahan se oli.
Kyllä karjalaisuus näkyi kaikissa
vilpertti -tavoissa”

Koivistolainen Eino
Kirjonen tunnettiin myös
”Milli-Ville” lempinimellä
”Kai se tuli siitä että Eikka oli
pienikokoinen, alle 170cm pitkä.
Hän myös laski tarkkaan kilpailun
aikana, että kuinka pitkälle pitää
hypätä päästäkseen tietyille sijoille. Eihän siihen aikaan mitään
ajantasaisia pistelaskusysteemejä
ollut ja kuulutuksetkin olivat mitä
nyt sattui tulemaan”
1950-luvulla Eino Kirjonen
asui Helsingissä ollessaan töissä
rakennuksilla, mutta muutettuaan Lahteen Kirjonen vaihtoi
Helsingin Toverit Lahden Hiih-

toseuran kuuluisaan punapaitaan.
Maajoukkueen lisäksi Kankkonen
olikin myös Kirjosen seuratoveri.
“Lahdessa oli tuolloin Lahden Mäki-Pojat ja Lahden Hiihtoseura. Eikkakin tuli Helsingistä LHS:ään” Kankkonen pelasi
urheilu-uransa aikana myös pesäpalloa Kirjosen kanssa samassa
joukkueessa “Sotkamossa pesäpallo tulee äidinmaidossa, eihän siellä
pienenä poikana muuta tehty kun
pesäpalloiltiin, hiihdettiin ja hypättiin mäkeä. Kyllähän me pelattiin mestaruussarjaa vielä samaan
aikaan kun hypättiin. Eikka pelasi
paljon lukkarina mutta pesäpalloiluun vaikutti se ettei Eikan käsi
meinannut kestää heittämistä”
Koivistolainen Eino Kirjonen
tunnetaan myös valmennus- ja
johtotehtävistään Suomen Hiihtoliitossa. ”Hänellä oli selkeästi
silmää valmentamiselle: hän osasi
kommunikoida hyvin hyppääjien

kanssa ja sai nämä hyppäämään
hyvin. Eikka puhui vähän mutta
kun oli jotakin asiaa niin sitten
istahdettiin rauhassa alas ja juteltiin” kertoo Veikko Kankkonen.
”Miehenä Eikka oli sellainen mietiskelijä. Jos aika ja kielitaito olisi ollut erilainen olisi hän
varmasti pystynyt vaikka kirjojen
avulla jakamaan tietoaan ja mietintöjään muille. Tuohon aikaan
emme kukaan juuri osanneet
englantia ja kisoissakin kaikki
liikkuivat maittain omissa porukoissaan. Avajaisissa ja palkintojenjaossa jonkin verran tavattiin
muita joukkueita ja vaihdettiin
tietoa.” jatkaa Kankkonen, ja
mainitsee Kirjosen saaneen ulkomailla myös ”mäkiprofessori”
-tittelin.

jatkuu sivulla 2
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Hartaast´

Laskiainen

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Talvista kisailua
Vaikka ei ihan mitalisateelta tunnukaan, niin suurta
talviurheilun juhla-aikaa nyt vietetään. Television äärellä olen hiihtänyt, mutta en metriäkään tämän talven
lumilla. Viimetalvisen hiihtolenkin kaatumisen jälkiselvittelyssä kuljen nyt käsi paketissa. Voin pitää kisastudiota keskellä päivää omalla sohvalla ihan rauhassa.
Varsinainen kisastudio meillä kylläkin on ollut aina
Finlandia-hiihdon ladunvarrella: koko päivä tauotonta kellojen kilkatusta, kannustushuutoja ja pallogrilli.
Toivottavasti saavat ladut kuntoon, että hiihtosankarit
metsään pääsevät. Ja sitten on tietenkin Salpausselän kisat. Aikaisempina vuosina koko suku tuli Lahteen hiihtolomalle, innokkaimmat toivottavasti tänäkin vuonna.
Innolla olen myös tutustunut mäkimiehiemme sankaritarinoihin. Miten punapaidoissa kasvoivat mäenlaskijoista
mäkimiehiksi. Pääsin tapaamaan Kankkosta, Hiihtomuseolla tuli tarkemmin tutkailtua mäkimiesten palkintovitriinejä ja Punapaidat kirjassa niitä tarinoita vasta onkin. Nyt
vasta minulle valkeni millainen todellinen mäkilegenda
Eino Kirjonen oli. Milli-Villeksi ja professoriksi kutsuttu
koivistolainen luonnonlahjakkuus oli luova ja iloinen mäkipoikien esikuva ja loistava urheilutoveri.
Urheiluhenkeä ja aktiivisuutta löytyy koivistolaisista
muutenkin. Tiedämme Karvosten sankarijuoksut ja
Peussan mailerinkyvyt. Samat Peussat olivat aktiivisesti
talkoilemassa ja lahjoittamassa maapohjaakin Liedon
hyppyrimäen syntyyn. Äijänkin kerrotaan lahjoittaneen
maata Koivistolla urheilukentän pohjaksi. Valokuvaalbumeita selatessa on kuvia niin hiihtoladuilta kuin
melontaretkiltä. Oliko se Kaukiaisen Jussi maineensa
veroinen hiihtäjä? Olisi mukavaa kuulla muidenkin koivistolaisten urheilutarinoita. Ja olisiko aika vaikka lehden juhlavuoden kunniaksi kehittää liikuntatapahtuma
talveen tai kesään, nimittäin Koiviston viesti?

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.

Mietin tässä erään laskiaisen alla, paastoaisinko jotenkin, ja jos niin miten. Perinteinen kalaruokiin
siirtyminen 40 pääsiäisenaluspäiväksi ei houkutellut, koska se vaatisi suurempaa keskittymistä ruoanlaittoon kuin paastottomina päivinä. Pääasia olisi
hautautunut hallissa juoksemisen ja ruoanlaitossa
huhkimisen alle. Asia sitten jäi..
Vaan kävipä niin, että sain kovan
kurkkukivun enkä voinut laulaa
noin kuukauteen ennen pääsiäistä. Minulle laulamattomuus
tuntuu vähintään yhtä ikävältä,
kuin liharuoasta kieltäytyminen.
Ei auttanut muu kuin kuunnella
toisten laulua ja keskittyä sanojen
sisältöön. Mikä useinkin tahtoo
unohtua, koska minusta laulaminen on hauskaa ja keskityn
herkästi laulamisen suoritukseen
musiikin sisällön sijaan. Erästä
virttä kuunnellessani Jumala alkoi puhua minulle - Jumalan puheeksi siinä tilanteessa heränneet
ajatukset koin - siitä, että hän voi
käyttää minua ainoastaan silloin, kun koen heikkoutta
ja vähäisyyttä ja asetun hänestä riippuvaiseksi toimissani. Kaikki se, minkä teen omaan erinomaisuuteeni
ja omaan yrittämiseeni perustuen (ja sitä on paljon),
on Jumalalle käyttökelvotonta. Se oli minulle tärkeä
ja ajankohtainen opetus. Koin, että Jumala oli itse laskenut minut laulupaastoon saadakseen puhua minulle

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

tästä asiasta. Tuntui mukavalta ajatella, että Jumalaa
kiinnostaa tällainen asia.
Laskiaisena siis laskeudutaan odottamaan pääsiäistä
paastoamalla 40 pääsiäisenaluspäivää. Syödään vankasti hernekeittoa ja pannukakkua, jotta jaksetaan sitten vähällä ruoalla reilu kuukausi. (Muuta vahvaa juhlaruokaa ei meillä suomalaisilla
ole kevätpuolella usein ollutkaan
jäljellä.) Kyse on samasta juhlasta, jota etelämpänä kutsutaan
karnevaaliksi. Laskiaisena vielä
iloitaan, sitten ollaan vaimeammin paaston aika.

Minulle
laulamattomuus
tuntuu vähintään
yhtä ikävältä,
kuin liharuoasta
kieltäytyminen.

Kristillinen paasto liittyy aina
rukoukseen (ks. esim. Apostolien teot 13: 2, 3). Se on Jumalan
läsnäoloon asettumista. Jeesus
liittää paastoamisen myös suremiseen ja häntä kohtaan koettuun ikävään (Matt 9: 14, 15).
Siksi varmaankin ison, pääsiäistä
edeltävän paaston tunnelma on
vaisu: suremme sitä, ettei Jeesus
ole täällä, ja odotamme pääsiäisen juhlan riemua. Terveysvaikutukset ja itsekieltäymys ovat sivutuote.
Mielenkiintoista nähdä, tapahtuuko tänä paastonaikana jotain erityistä!
Kaisa Koivula

Mäkisankarit
jatkuu sivulta 1

Suksiin muovipohjat
Kankkonen muistelee mäkihypyssä tapahtunutta varustekehitystä
”Puusuksiin tuli muovipohja 1950
ja -60-lukujen taitteessa ja Eikan
kautta alettiin pikkuhiljaa 70-luvulla siirtyä kypärään. Jonkinlaisesta moottoripyöräkypärästä sitä
kehitettiin. Eikka oli valmentajana
sangen uudistushenkinen. Monoja
ja siteitä kehitettiin myös ja yrittivät he löytää suomalaista valmistajaa tekemään meille hyppypukujakin. Puvut taisivat kuitenkin
aina olla Keski-Euroopasta” kertoo
Kankkonen valmentajastaan, joka
selkeästi ymmärsi aerodynamiikan
merkityksen mäkihypyssä.
”Laseja Eikka ei itse juuri
halunnut käyttää, kai ne hänestä
haittasivat liikaa näkemistä ja olivat jonkinsortin turvallisuusriski”

Harjoitusleirejä Kankkosen ja
Kirjosen kilpailu-urien aikaan oli
vuosittain muutamia, tärkeimpänä ensilumen leiri loppusyksystä
Vuokatissa tai Rovaniemellä ”Yhden kerran muistan kun Vuokatin
leiriltä lähtiessä kassi tuntui ihmeen
painavalta. En minä siitä sen kummemmin välittänyt ennen kuin
kotona löysin kaksi tiiliskiveä kassin

Aineisto mieluiten digitaalisena:
studio@salokanneltoivonen.fi
Muussa tapauksessa paperikopiot,
muistitikku tai CD-levy sekä valokuvat
toimitetaan osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Koiviston Viesti
p. 03 7824 553
Rauhankatu 8, 15110 Lahti.
Aineisto palautetaan vain jos mukana
on postimerkillä varustettu palautuskuori osoitteineen.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset
aina kirjallisena tai sähköisesti
edellämainittuihin osoitteisiin.
Tilauksia ei tarvitse uusia.
Seuran jäsenmaksu 28e, sisältää vuoden
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 10e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla
www.koivistolaiset.net, jossa myös tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

pohjalta.” naureskelee Kankkonen.
”Seuraavalla reissulla laitoin samaiset
kivet Eikan kassiin, minkä jälkeen
sain huomata että taas ne oli kotiinpalatessa meikäläisen kassissa.”
”Eikka oli ehdottomasti parhaanlaista reissuseuraa mitä voi
kuvitella. Hän ei ikinä ollut kateellinen tai katkera jos joku muu
pärjäsi, vaan aina iloinen veikko”.
Jäsenlehden postituksesta pohjoismaihin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyhteys: Nordea 151930-186847
Päätoimittaja
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398
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— Puheenjohtajalt` itseltää —

Turun käsityökerhon terveisiä
Käsityökerho voi edelleenkin hyvin, ajattelin lähetellä vä- Turusta kuulumisiin, tuula
hän kuulumisia. Sen nukkepunnerruksen jälkeen opettelivat kerholaiset tekemään lautanau hoja oikein ohjaajan eli
tuula ahtiaisen opastuksella. Tuula on muuten karjalan tyttöjä, suistamolta. Kun niitä
lautanauhoja sitten valmistui ja valmistui eli todella
paljon ja komeita ja kauniita
niin pitihän ne saada jotenkin näkyville. Kerholaiset
olivat olleet ihastuneita venäläismaatuskojen euvovisio esitykseen ja siitä vaan
sitten harjoittelemaan. Ja
kun käsityökerholaisista on
kyse, niin esitys pukuineen
ja nauhoineen valmistui ja
on jo ollut ensi-illassakin.
Ja suosio oli vallan huima,
oheisena kuva esityksestä.

Suomen Koivisto-Seura ry:n vuosikokous
lauantaina 15.3.2014 klo 11 Karjala-talon Laatokka-salissa,
2. krs, Käpylänkuja 1, Helsinki.
Tulokohvit tarjolla Laatokassa klo 10 alkaen! Tervetulloo!

Koivistolainen juhlalounas

Ravintola Kareliassa klo 12-14 (Karjala-talo, 1. krs).
Tervetulloo!							Johtokunta

Mittee sie vehtaat
Äidinkielen tärkeys ponnahti julkiseen keskustaan, kun
Suomen kielen lautakunta ilmoitti, että ”alkaa tekemään”
on tästä lähin oikeakielinen ilmaisu. Vastarintaliike aikoo
jatkaa aikaisemman tulkinnan noudattamista. Tämä tuo
suomen kieleen ensimmäistä kertaa jaon, jonka pohja
on sivistyksellinen. Ääriesimerkki tällaisesta on englannin kieli, jossa sekä sanasto että ääntäminen paljastavat
puhujan sosiaaliryhmän. Sille tielle ei kannattaisi käydä.
Jos kielen säännöt pyrkivät vastaisuudessa seuraamaan
ilmaisuja, joissa niitä eniten rikotaan, ovat possessiivisuffiksit ja pilkkusäännöt selvästi uhanalaisia kohteita. Yhdyssanojen muodostaminen on jo mennyt arpapeliksi;
silmään sattui taannoin polun varresta kaupungin kilpimaalarin kontribuutio ”Ei talvikunnossa pitoa”, mikä loi
aivan uusia mielikuvia. Edes matematiikka ei ole turvassa: desimaalipilkku on jo enemmistön äänin amputoitu
pisteeksi.
Murteet ovatkin sitten toinen asia. Joka kylässä on ollut
omia ilmaisuja, ja murteen sävyt ovat vaihdelleet heimon
alueen laidalta toiselle. Suomen Koivisto-Seura julkaisi
80-luvulla kokoelman Sanaparsii Koivistolt, eivätkä senkään ilmaisut ole aina naapurikylästä lähteneelle maistuneet. Vaan eipä ole lautakuntaa jakamassa tuomioita, ja
hyvä niin.
Helsingin paikallismurre stadin slangi on siltä kannalta
ääritapaus, että siinä näkyy selvästi myös murteen ajallinen kerrostuneisuus. 30-luvun slangi oli erilaista kuin
50-luvun, ja tänään heitetään
taas toisenlaista läppää. Vuoden slangi-ilmaisuksi on jo
noussut ”mitä jäbä duunaa”
(käännös yllä otsikossa).
Murteilla ilmaistaan usein
asioita, joihin kirjakieli on
liian tylppä ja tanakka. Ja
aina pilkistää huumori takaa vaikka kuinka
yrittäisi piiloutua.

Rakas Äiti ja Mummi

Aili Maria

SILVÁN
o.s. Kuopio

Jouni J Särkijärvi

s. 28.1.1924 Koivistolla
k. 6.1.2014 Naantalissa
Jäi ahkera työsi muistoksi meille,
hyväm sydämes malli elämän teille.
Sä aina muistit ja huolta kannoit.
Rakkautesi annoit.
Kiitoksella muistaen
Kai ja Heli
Nuku hyvin Mummi
Irene ja Niklas

Äiti siunattiin Naantalin kirkossa 25.1.2014

		
		
		

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, 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,
Ahtaanmäki1A2, 02280 Espoo.
puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi

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

Hallituksen muut jäsenet:
varalla Risto Kaukiainen, Helsinki
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
varalla Hannu Veijalainen, Lahti
Matti Agge, Parainen. 040-536 7701
varalla Airi Saarinen, Turku
Tuomo Kokkala, Kotka. 050-589 4443
varalla seppo Rytkölä, Kotka
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
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 Mirja Haapanen, Hamina
Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
puh. 040-5811 642
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397
koivisto-saatio@kolumbus.fi
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Koivisto, vahva pitäjä

Meren äärellä ollut pitäjä, jonka melkeinpä kaikki toimin- Teksti Pentti Karvonen
not perustuivat meren antamiin mahdollisuuksiin. Luonnon
kovat vaatimukset kasvattivat myöskin ihmisiä yritteliäisyyteen ja sinnikkyyteen.
Koivistosta on julkaistu monia
kirjoja, joista tietoja löytyy ja monilla on varmasti vielä omakohtaistakin kokemusperäistä tietoa
asioista jakakaamme sitä.

Sijainti
Karjalan kannaksen lounaisrannalla. Oli paras itäisen Suomenlahden luonnonsatama. 20 – 30
m. syvä luonnonsatama kolmen
saaren suojaamana. Ilmeisesti saaret suojasivat myös nousuvedeltä,
joka nousi 1-2 m, vähemmän kuin
Pietarissa.
Kun 1800-luvulla suuri osa
liikennettä ja kauppaa tapahtui
meritse, oli Koivisto monessa
asiassa kehityksen kärjessä, edellä
muuta Suomea. Suojaisa satama
antoi toki myös suojaa sekä Venäjän, että Ruotsin laivastoille,
kun ne kävivät sotaa keskenään
Suomen ollessa milloin Venäjää,
milloin osana Ruotsia. 100 km:n
matka Pietariin ja 50 km:n matka
Suomen kansainvälisempään Viipuriin antoi myöskin erinomaiset
mahdollisuudet kehityksen kelkassa pysymiseen.

Maanviljelys
Tilat olivat suurelta osin pikkutiloja, joissa oli yleensä lähinnä
omiin tarpeisiin viljan kasvatusta, juurikasviljelyä, pidettiin 1-2
lehmää, oli sika ja kanoja. Tapana
oli, että kun tapahtui perinnönjako niin tila jaettiin moniin osiin.
Jako tapahtui vielä niin, että
kukin sai mahdollisimman tasapuolisesti osuutensa. Se merkitsi
sitä, että kun useiden talojen maat
rajautuivat mereen, jokainen sai
tilukseksi rannasta mantereelle
päin kaistaleen jokaisesta tiluksen
osasta, jolloin tiloista tuli pikkupalstoja, jossa oli usein rantaan
ulottuvaa peltoa ja metsäkaistaleet. Viljely edellytti matkoja tiluksilta toiselle.
Miesten ollessa paljon poissa, joko lastaustöissä tai merillä,
joutuivat naiset huolehtimaan
kaikista kotitöistä. Nuotanvetokin onnistui naisilta ilman miesten apua. Kurkelassa oli mm. 27
nuotta-apajaa eli eri paikkaa, jossa
nuottaa voi vetää.

Asukkaat
Se maantieteellinen alue, jonka Koivisto (kauppala ja pitäjä)
1939 käsitti, ei ollut vielä 1600
- luvulla yhtenäinen hallintoalue.
1541 Koivisto tuli Viipurin kap-

1700 luvulla
taudit veivät
paljon ihmisiä.
Meri vaati
myöskin osansa.

Koivisto kansakoulukilvassa 1900 – 1906

peliseurakunnaksi. Tähän kuuluivat Koivusaaren, Piispansaaren
ja Tiurinsaaren kylät ja muutama
kylä mantereelta. 1575 seurakunta itsenäistyi. Huomattava osa
mantereen kylistä kuului Viipurin
seurakuntaan. Manttaalikirjojen
mukaan asukkaita oli:
v. 1654 – 684
v. 1741 – 2341
v. 1800 – 4488
v. 1859 - 5690
v. 1900 - 8135
v. 1940 - 10 827
Osa oli merillä, joten asukasluku oli noin 12 000. 1700 luvulla
taudit veivät paljon ihmisiä. Meri
vaati myöskin osansa. Talvisodassa kaatui 72 ja jatkosodassa 153
koivistolaista.

Kansakoulun käynti lisääntyi voimakkaasti Suomessa kun vuonna
1898 toukokuun 24 pv. annettiin
asetus, jossa maalaiskunnat velvoitettiin jakamaan alueensa kansakoulupiireihin ja perustamaan
niin monta ylempää kansakoulua,
että jokainen kuntaan kuuluva
kouluikäinen lapsi voi, jos suikin
mahdollista, omassa piirissään, ilman suurempia vaikeuksia saada
omalla äidinkielellään kansakouluopetusta.
Kun seurataan Koiviston eri
kylien kehitystä havaitaan miten
aikaisessa vaiheessa niihin oli perustettu kansakoulu. Tämän pohjalta ei ole ollenkaan ihme miten
hyvin Rannan kihlakunta, johon
Koivisto kuului, menestyi kansakoulukilvassa.
Ykkönen koko maassa oli
Uudenmaan lääni. Kakkosena
Viipurin lääni. Rannan kihlakunnan osana Koivisto prosenttiluvulla 77%, joka oli suurempi kuin
Uudenmaan läänin kokonaisprosentti. Tästä kehittyneisyydestä
voidaan osaltaan uskoa koivistolaisten myöhemmin ilmenevän
menestyksen johtuvan.

Seurakunta

Kalastus

1600- ja 1700 -luvuilla seurakunnan merkitys oli suuri. Kaikkinainen opetus oli suurelta osin seurakunnan vastuulla. Juopottelun
kurissa pitämien oli eräs seurakunnan tehtävistä.
Ensimmäinen kirkko rakennettiin Kirkkosaareen. Sen pintaala oli 124 neliömetriä. Venäläiset
polttivat sen 1706 ja samalla paloi
pappila. Uusi kirkko rakennettiin
mantereelle.
Kun se alkoi 1800 luvun lopulla käydä käyttökelvottomaksi
päätettiin rakentaa uusi suurempi
kirkko. Suunnittelijaksi otettiin
tunnettu kirkon suunnittelija
Stenbäck. Siitä tuli 1800-paikkainen kivikirkko. Se on edelleen
Koiviston symboli, vaikkei Suomen maaperällä. Sen alttaritaulun oli maalannut Porvoolainen
Lennart Zegerctråle. Venäläiset
töhrivät sen talvisodan jälkeen
tervalla, sekä käyttivät kirkkoa tallina. Koiviston kirkkoherrana on
toimit mm. Kansanaho, josta tuli
myöhemmin piispa. Urkutaiteilija Äikää oli myöskin Koivistolla
urkurina. Vuonna 1865 annettiin
asetus, jolla seurakunta ja kunta
erotettiin toisistaan.

Koivisto oli maantieteelliseltä
muodoltaan 27 km pitkä, suurelta
osin niemi, jossa kylät sijoittuivat
rannoille. Monissa kylissä kaikki talot olivat osallisina nuottaapajissa, josta johtuen kalastus
lisäelinkeinona oli merkittävä.
1500-1600 luvuilla noin neljännes kaikista tulolähteistä muodostui kalastuksesta. Muiden elinkeinojen lisääntyessä sen merkitys
väheni. Talvikalastus kaukana ulkomerellä putkissa asuen oli osaltaan kasvattamassa saaliita. Ikäviä
kokemuksiakin saatiin kun railot
irrottivat jäät lautoiksi ja ihmisiä
menehtyi.
Vuonna 1934 talvikalastus ei
ollut jääolosuhteiden takia hyvä.
Normaalivuosina saalis oli 1,4 –
1,8 miljoonaa kiloa. Kaloja myytiin Viipuriin, Pietariin ja Viroon.
Kalanjalostus astui kuvaan, jotta
saatiin kalansaalis hyödynnetyksi. Perustettiin kalastusjärjestöjä,
pelastusverkosto. Ulkomerikalastuksen turvaksi perustettiin Kiilin meripelastusasema, jossa mm.
25:lle hevoselle talli, sekä torni,
jonka huipulla kalastajaloisto.

Kauppa
Meren äärellä oleva Koivisto oli
tietenkin merkittävä merikuljetuksia ja kauppaa harjoittava
seutukunta. Aluksi purjehdittiin
lähiseuduille, lähinnä Viipuriin.
Pikkuhiljaa purjehdittiin yhä
kauemmas. Se loukkasi kaupunkilaisoikeuksia ja Viipurin porvarit tekivät uudistettuja anomuksia, että talonpoikaispurjehdus
Saksaan kiellettäisiin. Se ei saisi
ulottua Ruotsia kauemmaksi. Talonpoikaispurjehtijat oli määrättävä muuttamaan Viipuriin, jos he
halusivat purjehdusta harjoittaa.
Vuonna 1535 Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa kielsikin talonpoikaispurjehduksen. Talonpoikaislähetystö kävi kuninkaan
puheilla saadakseen päätöksen
muuttumaan, tuloksetta. Esivallan käsi ei ollut kuitenkaan niin
pitkä, että se olisi saanut talonpojat lopettamaan purjehduksen.
Kuningas lähettikin kirjelmän,
jossa kehotti talonpoikaispurjehtijoita muuttamaan Viipuriin ja
sieltä käsin harjoittamaan ammattiaan.
Jos talonpojat eivät suostu
muuttamaan, kehottaa kuningas
teloittamaan muutamia johtavia

esimerkiksi muille. Tätäkään
käskyä ei toteltu, vaan purjehdus jatkui entisellään. Koivistolaisilla oli yli neljännes maan
kauppalaivastosta lukumääräisesti ja viidennes kantavuudesta.
1830-luvun alkupuolella saatiin
viedä tavaraa melko laajasti eri
satamiin, mutta tuonti oli ehdottomasti kielletty. Laivat piti
tuoda tyhjinä takaisin.
Merkittävä osa merikuljetuksista suuntautui Pietariin. Sinne
vietiin hiekkaa ja kiviä. Kuljetus
oli toisille kannattavampaa kuin
toisille. Lastia ei mitattu, vaan se
arvioitiin laivan koon mukaan, Jos
oli “väleissä” arvioijan kanssa saattoi lasti muodostua suuremmaksi
kuin toisilla. Kronstadissa otettiin
myöhemmin käytäntöön tapa,
jossa aallonmurtajaa ohitettaessa
saatiin lappu, jolla myöhemmin
sai nostaa rahat . Jos oli suhteita ja
uskallusta voi käydä kääntymässä
satamassa ja purjehtia ulos ja palata jonkin ajan kuluttua uudelleen
ja saada uusi lappu samasta lastista. Kun päivämerkintöjä ei tehty
saattoi samalla lastilla saada useiden lastien hinnan.

1934 tehdyn tilaston mukaan koivistolaisille oli
kalastusvälineitä seuraavasti:
hailiverkkoja (yli 6m korkeita)
muita verkkoja
isoja talvinuottia
kesänuottia
muita suomuskalanuottia
syötti- ja piikkikalanuottia
lohirysiä
muita isoja rysiä
pieniä rysiä
rautalankakatiskoja
näiden lisäksi oli koukkupyydyksiä

2666 kpl.
2265 kpl.
20 kpl.
37 kpl.
9 kpl.
16 kpl.
5 kpl.
142 kpl.
72 kpl.
34 kpl.
13 740 kpl.

Kalansaalis ilmoitettiin samana vuonna seuraavaksi:
mateita
ankeriaita
hailia
norsseja
kilohailia
lahnoja
haukia
kuhia
muita kaloja
ahvenia
lohia
siikoja
muikkuja
Koko saalis vuonna 1934 oli

200 kg.
3400 kg.
837 300 kg.
46 200 kg.
3800 kg.
5500 kg.
14 300 kg.
3700 kg.
59 500 kg.
43 400 kg.
3800 kg.
11 200 kg.
7100 kg.
1 038 400 kg.
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Laivanrakennus ja
merenkulku
Laivanrakennus oli Koivistolla
korkeassa kurssissa. Veneitä ja
pienempiä aluksia rakennettiin
melkein joka kylässä. Suurempien
alusten rakentajina kunnostautuivat ennenkaikkea Saarenpää
ja Humaljoki. Sitä mukaa kun
kehitys vaati suurempia aluksia
muututtiin mukana osaaminen
korostui myöhemmin sotakorvausalusten tekemisenä, jossa Koivistolla oli merkittävä rooli.
Marraskuun 15 pv. 1907 perustettiin Koivistolle merimieskoulu, joka antoi valmiudet ja
oikeuden purjehtia suuremmillekin vesille.Koivistolaisia oli paljon
merimiehinä, luotseina ja heitä
toimi paljon esim. Amerikassa kalastuksen ja merenkulun parissa.

Satamat
Satamat kauppalassa ja Makslahdessa olivat suuressa merkityksessä
Koiviston hyvinvoinnissa. Esimerkiksi 1800-luvun loppuvuosina
Suomea koetelleet nälkävuodet
eivät paljon koetelleet Koivistoa.
Sinne muutti paljon väkeä nälkää pakoon mm. Pohjanmaalta.
Makslahti oli pohjoismaiden suurin pyöreän puutavaran ulosvientisatama. Kesäkauden aikana siellä
lastattiin 170 – 200 laivaa.

Yhteishenki ja usko
korkeimman johdatukseen
Omatoimisuus ja yhdessä tekeminen olivat kovassa kurssissa. Pienessä Penttilän kylässä oli tapana
häihin ja hautajaisiin tulla koko
kylän väki. Kun astioita ei taloudessa riittänyt kaikille, vieraat
toivat astiat tullessaan, jotka taas
juhlien päätyttyä vietiin kotiin.
Koivistolla oli tuttu lause: “Pittäähä sitä kerra päiväs naapuris
käyvä, vaik oltais riitoissakin”.
Suursaari ja Tiurinsaari olivat
linnoitussaaria, joissa oli 12 tuuman kanetykit. Talvisodan kovissa pakkasissa oli tykin putki tullut ahtaaksi ja kun sitten tuotiin
lämpimästä varastosta ammus ja
yritettiin se laukaista, se ei mahtunutkaan putkesta, vaan koko
putki hajosi sirpaleiksi. Ihme oli
suuri kun kukaan ei loukkaantunut. Tietenkin laukaisun aikana
ei oltu lähellä tykkiä. Vihollisen
edetessä ja lähestyessä Koiviston
linnoitussaaria jouduttiin sieltä
pakenemaan. 2000 miestä lähti
pitkin avointa merenjäätä hiihtämään kohti Vilajokea.

Oli onneksi pilvinen yö, joten
vältyttiin vihollisen lentokoneitten tuholta. Vilajoelle saavuttua
isän juttusille tuli naapurin mies.
“Minua on vaivannut näkemäni
uni. Äitivainaani tuli minua Helmikuussa hakemaan, mutta eihän
meillä ole nyt mitään hätää kun
päästiin tänne ja Helmikuuta on
enää kolme päivää jäljellä.”
Seuraavana aamuna miehet
komennettiin ulos riviin ja nimettiin sotilaat, jotka saivat käskyn
valmistautua lähtemään takaisin
Pullinniemeen ottamaan lähestyvää vihollista vastaan. Vilajoelta
oli Pullinniemeen noin 10 km.
avointa meren selkää. Yksi lähtökäskyn saaneista oli naapurin
mies. Hän tuli isän luokse, antoi
kellonsa ja lompakkonsa ja sanoi:
“Vie nämä vaimolleni. Minä en
tältä matkalta palaa.” Niin myös
kävi. Hän hävisi sillä matkalla, eikä kukaan ollut edes nähnyt miten. Koivistolla oli melkein kaikissa kylissä sekä suojeluskunta, että
Lotta-Svärd -yhdistys.
Tällä asialla ja uskolla lienee
ollut vaikutusta siihen, että velvollisuus piti täyttää, vaikka “tiesi” kuolon kohtaavan. Isän kertomus naapurin miehen kohtalosta
palautui mieleeni kun valmistelin esitystä poikani järjestämään
perinteiseen itsenäisyysjuhlaan
kavereilleen itsenäisyyspäivän
aattona, jossa tehtäväni oli puhua
kuolemanpelosta. Jatkosodan perääntymisvaiheen aikana 15.700
suomalaissotilasta joutui mielisairaalaan kuolemanpelon vaikutuksesta. Joillakin kantti kesti.
Loppuun vähän iloisempia asioita.

Paskajaala:
Kiiskilän miehet kokoontuivat
päättämään paskajaalan tekemisestä. Oli sovittu Viipurin kanssa,

että Kiiskilän kylän miehet käyvät tyhjentämässä Viipurilaisten
käymälät peltojensa lannoitteeksi. Rakennettiin ns. “paskajaala”,
Siihen rakennettiin kaksi noin 7
m x 7 m kanttiinsa olevat ja noin
2,5 metriä korkeat säiliöt punttilankuista, joilla sitten kuljetettiin
lanta Kiiskilään. Oli sovittu vuorot, kaksi miestä kerrallaan, jotka
hakivat lastin.
Tuli sedän isän vuoro. Hän
oli kyläseppä ja sattui olemaan
kärrinpyörän teko ja useita viikatteen tekoja luvattu määräaikana.
Hän valitti ettei nyt millään ehdi.
Silloin 12 vuotias setäni tarjoutui matkaan. Isänsä vastusteluista
huolimatta äitinsä kannustaessa
setä sai luvan lähteä parta-Paavon
apupojaksi. Seilattiin myötätuulessa Viipuriin, jossa lastaus alkoi. Se
tapahtui yöllä hajuhaittojen takia.
Setäni pelkäsi säiliöiden kestävyyttä, heidän nukkuessa laivassa.
Parta-Paavo lohdutti, “kyllä laidat
kestävät, ne on ammattimiesten
tekemät”. Laivan tultua lastatuksi
lähdettiin kotia kohti. Oli vastatuuli, joten jouduttiin luovimaan.
Kiiskilän rantaan saavuttaessa
jaala ohjattiin sivuttain syvään
rantaan, johon hevoset peruuttivat paskajässikät lähelle. Rännejä
pitkin ämpäreillä, joihin oli kiinnitetty pitkät varret aine valutettiin kärreihin , joista se siirrettiin
samaa konstia käyttäen hiekkaan
kaivettuihin suuriin säiliöihin,
jotka oli tehty samoin kuin laivankin säiliöt. Talvella “kulta” ajettiin
rekien kanssa pelloille.

Siikapaaden kuhnijat
Siikapaadella oli suuri, kauas
rannalta ulottunut hiekkaranta.
Siellä kävi Viipurista sunnuntain
seuduissa kuhnijoita. Useita matkustajalaivoja saattoi olla samaan
aikaan rannassa.

Urheilupitäjä
Koivistolta löytyi myöskin urheilijoita. Peussa oli tunnettu maileri
ennen sotia. Porvoossa vaikuttivat
pyöräilyveljekset Karhut. Oli mäenlaskija “Milli-Ville” Kirjonen.
Mikko Hietanen toimi Hoikkalan
talossa renkinä. Hän vikitteli talon tytärtä, mistä ei oikein tykätty.
Myöhemmin kyllä tykättiin, kun
hän voitti 1948 Oslossa Euroopan
mestaruuden maratonilla.
Kiiskilästä, jossa oli 75 savua
olivat lähtöisin Pekka Vehkonen,
kuusinkertainen motokrossin
maailmanmestari, Olavi Mannonen Melbournen nykyaikaisen
viisiottelun joukkuepronssimitalisti, Pentti Karvonen, estejuoksun
ME-mies ja hänen veljensä Reino
estejuoksun maaottelumies. Mahtaako mistään muualta löytyä yhtä
pieneltä alueelta vastaavaa.
Toki kaksi ensiksi mainittua
olivat jo muualla urheillessaan,
mutta suku oli Kiiskilästä lähtöisin.

Luonnonläheisyys
Koivistolla elettiin luonnon kassa
sopusoinnussa. Sukunimissä oli
suuri osa luonnosta otettuja. Kirppu, Tetri, Kurki, Ilves, Karhu, Susi,
Hyle, Tikka, Kataja, Kuusela, Karvanen, Villanen, Pörrökarvanen. Kun
Serkkuni sai korpraalin natsat hän
vitsaili: “nyt tuli Kurjesta korppi.”

Sotakorvaukset
Hollming Oy oli merkittävässä
roolissa, että Suomi selvisi sotakorvauksista Neuvostoliittoon.
Korvauksiksi piti toimittaa mittava määrä laivoja. Koiviston
laivanrakennustaito oli tarpeen.
Rauman telakka valmisti 40 %
vaaditusta laivakiintiöstä. Ilman
koivistolaisten osaamista olisi voinut käydä huonosti.

Hollming oli myöskin merkittävä Suomen kehittäjä. Se
omisti Salossa toimivan Salora
OY:n, Porvoossa toimivan pohjoismaiden suurimman kylmäkalustetehtaan Norpen, jotka kaksi
viimeksi mainittua ovat nyt jo
uusien omistajien hallussa.

Muita koivistolaisia
menestyneitä
Marimekko Oy. Marimekon perustajan Armi Ratian miehen
veljen poika Jarmo Ratia on nykyinen maanmittaushallituksen
pääjohtaja, Erkki Tuuli, entinen
patentti- ja rekisterihallituksen
pääjohtaja, Koiviston Auto Oy.
nykyisin Suomen suurin linja-autoliikennöitsijä, Lahden Liikenne,
Espoon Liikenne, Joensuun Liikenne, Porvoon Liikenne. Porvooseen muutti myöskin Makslahden Osuuskassa ja Koiviston
Osuuskassa, joista muodostettiin
Porvoon Yhtynyt Osuuskassa,
myöhemmin Porvoon osuuskassa,
Porvoon Yhtynyt Osuuspankki ja
nykyinen Porvoon Osuuspankki,
joka on Porvoon suurin pankki.
Porvoossa toimi myöskin Koiviston Vakuutus, joka myöhemmin
sulautui Palonvaraan. Porvoossa
toimii myöskin Koivistolaisten
perustamat Kajote Oy. ja Tekamat Oy.

Merikoivisto hanke
Pernajaan suunniteltiin Merikoivistoa koivistolaisten rannikolla asuneiden 3000 asukkaan
yhteisöä. Hanke eteni jopa kaksi
kertaa eduskunnan käsittelyyn,
mutta kaatui siellä ruotsinkielisten kovaan vastustukseen, ja kielivähemmistön suojaksi tehtyyn
vähemmistösuojalakiin. Ei hävetä
olla Koivistolainen.
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Joulukirkkoon Koivistolla 2013
On Joulupäivän aamu, pihanurmikko vihertää, ei tunnu joululta.
Menen lämmittämään mummon
mökkiä, astun tupaan ja kävelen
suoraan kammarin puolelle. Siellä
sytytän valot Koiviston kirkon pienoismalliin, jonka olen rakentanut.
Avaan juskan, laitan puita
uuniin, hetken päästä alkaa lämpö lämmittää. Laitan radion auki,
sieltä alkaa Jouluaamun jumalanpalvelus.
Siirryn takaisin kamarin
puolelle ja istahdan kiikkustuoliin, katseeni siirtyy valaistuun
Koiviston kirkkoon. Ikkunoista

valokiilat osuvat sankarihaudan
valkoisiin risteihin. Radiosta kirkonkellojen äänet kutsuvat jumalanpalvelukseen.

Minun ajatukseni vievät
Koiviston Koivusaareen.
Muistan kuinka isoisä valjasti
saahkan eteen hevosen kirkkomatkaa varten. Minä istuin saahkassa
mummon ja isoisän väliin vällyjen
alle. Aisakello kilisee kun hevonen
hölkkää kirkkoa kohti. Kirkon

valot loistavat ja kellot kutsuvat
kuuntelemaan joulunsanomaa sekä
laulamaan virttä 21, Enkeli taivaan.
Saavutin ajatuksissani sen
hartaan joulutunnelman, minkä
jouluaamun kirkkoretki sai aikaan
ollessani lapsi.
Kirkonmenojen jälkeen vielä
kotiin ajettiin kilpaa toisten kanssa yrittäen olla ensimmäisenä
kotirannassa.
Muistoissa on mukavaa käydä
Koivistolla

Terhon itsensä tekemä, Koiviston kirkon erittäin yksityiskohtainen
pienoismalli.

Terho Lehtola

Koiviston Yhteiskoulun sankaritaulu
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta jatkosodan päättymisestä.
Näissä merkeissä kunnioitamme
viime sodissa kaatuneita entisiä
Koiviston Yhteiskoulun oppilaita.
Kaikkiaan heitä kaatui 39.
Virojoella Virolahden yläasteen ja lukion tuloaulassa sijaitsee
Koiviston Yhteiskoulun sankaritaulu.Se paljastettiin Virolahden
Yhteiskoulun vihkiäistilaisuudessa
24.10.1954. Upean ja koskettavan
sankaritaulun on suunnitellut taiteilija Erkki Siitonen.

Taulussa on teksti:
UHRILIEKKI
ELÄMÄN
VAATI KAIKEN
SAIKIN SEN
Maisteri Kerttu Laurikainen laati
muistokirjoituksen, jonka otsikkona taulussa oleva teksti oli.
Itse kävin silloista Virolahden
Yhteiskoulua vuosina 1965-1970

Eine Jalokarin vastaukset
"Tiijät sie?" kysymyksiinsä:
Kolme joulua?
1. Vanha joulu
Joulupäivä, Tapaninpäivä ja ennen oli vielä seuraava päivä
välipyhä ja neljäs päivä viimispyhä eli viattomien lastenpäivä.
2. Uus joulu
Uuden vuoden päivä
3. Kolmen kuninkaan joulu
Loppiainen, itämaan tietäjien kumarrus seimillä.
Näin Tiurinsaaresta oleva äitini V. Jalokari kertoili
koko elämänsä ajan.

Vatnuorilaiset Koivisto-juhlille
Vatnuorin kyläyhdistys ry ei järjestä matkaa Vatnuoriin tänä vuonna. Jos kuitenkin olet menossa Koivisto-juhlille ja haluat tuttuun
porukkaan, lähetä nimesi ja yhteystietosi (sähköpostiosoite/puhelinnumero/postiosoite) allekirjoittaneelle 2.3.2014 mennessä ja
kerro samalla, haluatko lähteä matkaan perjantaina vai lauantaina.
Voit antaa nämä tiedot myös Piirakkatapahtumassa Pornaisissa
2.3.2014.
Tapani Hovi, tapani.hovi@thl.fi, p.0400 517299,
os. Väli-Henttaan tie 7, 02200 Espoo.

keskikoulun verran ja muista hyvin tuon upean teoksen.Taulun
merkistys selvisi minulle vasta kun
hankin Matti Leikkosen Virolahden Sotaveteraanien kokoaman
kirjan Sotien 1939-1944 muistoja
Virolahdella.
Terttu Ravi

Mie tiijjän
Oonha mie taitant tän ennekii
sannoo, mut kannattaaha tää toeta
toistekii: Ei oo kaik koivistolaiset
tietäjät jääneet taisto tantereil. Ko
nytkii käi nii somast, et löyty ainaskii yks, kuka uskals panna postii
Viestil ja viel omal nimellää kertoo,
et hää kyl tietää täm miu mielestäi
ainaskii aika oleellise tiijjo elost ja
olost Koivistol ennevanhaa.
Ja häne vastaukses o viel kolme
erinomasta asjjaa oikia tiijjo lisäks:
hää kirjottaa omal murteella ja sit
viel ottaa kantaa siihe, mitä tuo tieto
ilmottaa ja kaike lisäks viel paljastaa, mist hää o tietoon onkint! - Eihä tää mikkää ihme oo, et taaskii
justii mies Hoikkala kyläst o tuo
tämäkertanekkii tietäjä, ko ei hää
oo ennekää sumeilt tulla kertomaa
tietojaa Viesti sivuill, niiko mie oon
koko aja koittant usuttaa muitakii
ottamaa härkää sarvist kii, et saataais
piettyy tää mei lehtikii viel hengis.
Onha niitä kalamiehii viel
muitakii kankahil. Eikähä varmast
kaik yritä verkoil saati sit pitkäl siimal kallaa pyyvvystää - meitä sun-

taionkijoitakii o varmast paljokii.
Itsehä mie enne istuskeli velipoja
mökil Venjärve rannal Porvoos velje
nuorimmaise, Sari-tytö, kans, Myö
pantii pullamössöö koukkuu ja jäätii tuijjottelemmaa kohhoo ja samal
vilvoteltii jalkoi lämpimäs vees. Jos
sattu nappaamma, ni siint mie en
oikee tykänt, ko pit se kalaparka irrottaa koukust ja heittää takasii vettee, ko pieniihä ne ol ne sintit. Tiijjä,
selvisköhä ne elos ennää kauakaa.
Mut annetaa Hannu itseen
kertoo tietoon täs eriksee teilkii,
ko häne vastauksee miul ei oo mittää lissäämistä.
Martti Piela

Tiijjät sie? Tiijähä mie.
Hoppu-Kansaaho kirja mukkaa
ensimmäiset toripäivät piettii
Koivistol 17.2.1912. Aika metka
et Keskisaare kylä asukkaat tekkiit 1911 alotteen toripäiviin järjestämiseks kirkokyllää. Alotetta
kannatettii ja sama vuuve aikaan
senaatti hyväksy Koivisto kunna
tekemän alotteen asiast. Ens niitä piettii joka toine lauantai, mut
seuraavan vuonna saati lupa pittää
niitä joka lauantai.
Veijalaise Hannu Hoikkalast
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Ah enköhän hautahan asti mä koululainen lie (1)
Kun koulumaailmassa joskus roihahtaa keskustelu melkeinpä mistä asiasta tahansa, kaikki me aikoinamme koulun
pulpettien penkkejä - kaverin vieressä taikka, myöhempinä
aikoina, yksinään istuen - vuosia kuluttaneet tiedämme toki, mikä on koulussa vikana ja mitä pitäisi tehdä!
Olemmehan asiantuntijoita!

Teksti Martti Piela

Kun aloitin koulunkäynnin 40-luvulla Koiviston Saarenpään alakansakoulussa, oli perheessä viisi
tulevaisuuden toivoa jo aiemmin
käynyt tai vielä kävi samaa tai
yläkoulua. Äiti minut pyörän tarakalla kouluun toimitti elokuun
puolivälissä. Olin vasta kuusivuotias, mutta osasin lukea niin kuin
useimmat perheen lapsista koulutiensä aloittaessaan. Lienee ollut
jonkinlainen viittaus tulevaan
elämääni se, että heti ensimmäisenä koulupäivänäni oppimani
asia liittyi kielenopiskeluun. Olin
melkoisen arka pieni poika, joten
- kun äiti jätti minut koulupihan
portille - minä hiivin koulun pitkän ulkohuonerakennuksen taakse itkeä tihuuttamaan. Se katkesi
kuitenkin, kun huomasin toisen
yhtä urhoollisen kaverin, Eskon,
seisoskelevan siellä samoissa tunnelmissa. Itku unohtui, kun huomioni keskittyi Eskon jalkoihin.
Olin usein kuullut naisten puhuvan kohvikupin ääressä tyyliin:
"Hää o nii mustsukkane, et…"
Nyt minulle lopultakin selvisi,
mitä se "mustsukkane" oikein tarkoitti! Eskolla oli jalassa varmaan
äitinsä kutomat pässinpökkimät
mustat sukat!
Ensimmäiset kansakoulut
perustettiin synnyinseudullani
neljä vuotta kansakouluasetuksen hyväksymisen jälkeen 1870.
Saariston koulupiirissä aloitettiin
koulutyö v. 1888 isäni sukulaisen
Paavo Pielan maille Eistilän kylässä Koivusaarella.
Ennen kuusivuotiasta kansakoulua kansan sivistyksestä huolehti kirkko. Aleksis Kivi kuvaa
elävästi Seitsemässä veljeksessään

teluoppilaaksi, vaikka olikin oikeastaan liian nuori, ja keväällä
hän jopa "sai luokan", siirrettiin
seuraavalle luokalle , kun pärjäsi
niin hyvin.
1913 Patalan koulu siirtyi
uuteen rakennukseen. Sen lattiapinta-ala oli 54,5 neliömetriä,
korkeus 3,9 m. Opettajalle ei ollut
asuntoa. Pihalla leikkikenttää oli
169 neliömetriä. Opettajalla oli
kasvimaata 58 aaria, oppilailla 4
aaria.
Joku varhaisimpien vuosien
opettajista oli varmaan tarkkaillut
katrastaan tavallista tarkemmin,
kun väsäsi äitini kertoman mukaan heistä laulunkin:

lukkarinkoulua, jossa lukutaitoa
kirjaimellisesti taottiin veljesten
(muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta) koviin kalloihin vähän
samanlaisin menetelmin kuin vielä
nykyisinkin - sukulaistytön kertoman mukaan - jossain Shanghain
koulussa saatetaan - tukkapöllyin
ja nurkassa taitamatonta seisottamalla.
Lukutaito ja kristillisen opin
hallitseminen kun olivat vaatimuksena naimaluvan saamiselle,
kirkko huolehti ns. kiertokoulujen syntymisestä pitäjiin. Lukutaito ja katekismuksen hallinta
tarkistettiin papiston pitämillä
kylälukusilla, joita jokaisen talollisen oli vuorollaan pidettävä. Yksi pappi luetti yksiä, toinen toisia,
rippikoululaisia kolmas ja lukkari
laulatti kaikkia.
Kyläkouluissa eli ns. kiertokouluissa. Oppilaat kerääntyivät
vuorottain jonkun talon omistajan luo, jonne opettaja tuli pitämään tunnit.
Agricolan ABC-kiria (1543)
oli ensimmäinen suomalainen
opas lukutaidon omaksumiseen.
Äitini synnyinkylään Patalaan koulua v.1911 perustettaessa
puhetta johti äidinisäni Malakias
Leipäsäkki. Sitä ennen kylässä oli
vain kyläkoulu. Äitini, joka osasi
lukea jo alle viisivuotiaana, halusi
kovasti päästä opin tielle. Mutta
koulunkäynti ei ollut ilmaista,
ja, vaikka olikin halukas kouluttamaan kaikki lapsensa, isältä siihen tarvittavaa rahaa ei herunut,
ja lapset saivat itse itkien kerätä
kaikki maksut, aina sisäänkirjoitusmaksua myöten. Oppilaita oli
lähes 50. Äitini otettiin kuun-

Pienellä suolla ne lapset liikkuu
Siellä on mainio napakiikku
Siellä ne hyörii
Siellä ne pyörii
Siellä ne huutaa hoilottaa.
Eikä ne läksyt paljoa paina
Lukematta ne jäävät aina
Parempi on olla
Tyhmä kuin nolla
Ja laiskana istua tollottaa.

Ensimmäiset kansakoulut perustettiin Suomeen jo 1850-luvulla,
perustajina olivat yleensä sivistyneet ja kaukonäköiset kartanonomistajat ja tehtailijat. Porvoossa
August Eklöf perusti yksityisen
kaksikielisen kansakoulun vuonna
1891 Sahasaareen Hamarin edustalle. Koulun aloitti 47 oppilasta.
Nuorin oppilaista oli 6-vuotias ja
vanhin 16.
Oppivelvollisuuslaki säädettiin Suomessa v. 1921.
Lukuvuonna 1960-61 Suomessa oli toiminnassa − kansa-

laiskoulut mukaan lukien − 6700
kansakoulua, joissa työskenteli
630 896 oppilasta ja 23 458 opettajaa. Kansakoulunopettajina toimivat opettajaseminaarin käyneet
opettajat. Seminaari kesti aluksi
neljä, myöhemmin viisi vuotta.
Ensimmäinen seminaari perustettiin Jyväskylään.
Koulutoimen toteutumista

ympäri maata valvoivat kansakouluntarkastajat. Kansakoulujen ylitarkastajana toimi ensimmäisenä1(861–1888) Suomen
kansakoulun isä, Uno Cygnaeus
(1810-1888).
(Jatkuu)

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

Kuvien omistajaa
etsitään
Nämä kaksi kuvaa löytyivät
Anja Konton serkun jäämistöstä.
Ensimmäisen kuvan takana lukee Hoikkalat ja toisen takana
lukee Pullat.
Mikäli kuvien oikea omistaja löytyy, voi niitä kysellä
Koiviston Viestin toimituksesta.

8

Nro 2 Helmikuu 2014

Onnitteluit` ja
muistamissii`

Muista ystävääsi
ilmoituksella.

Tääl` tapahtuu
Karhulan ja ympäristön koivistolaiset

Helsingin Koivistolaiset ry:n 50-vuotisjuhla

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään
sunnuntaina 16.3.2014 Kodintalossa, Karhulassa, (Vesivallintie 21)
kello 13.
Kahvitus klo 12.30

Karjalatalon Yläsalissa lauantaina 12.4.2014 klo 14:00
Lämpimästi tervetuloa!

Tervetuloa
Hallitus

Kiitos etukäteen!
Terveisin, Tuula

Helsingin Koivistolaiset ry:n
MARIA SAVOLAINEN
omaa sukua Mämmi on
valmistunut 9.12.2013
kasvatustieteen maisteriksi
Helsingin yliopistosta.
Marian vaari äidin puolelta
on Aatos Antti Simola
Tervahartelan kylästä
Koivistolta.

Villasen sukuseura,
härkäläläiset, Lahden
koivistolaiset, rakkaat
sukulaiset ja ystävät;
Sydämelliset kiitokset
onnitteluista,lahjoista ja
kukkasista täyttäessäni 80
vuotta. Siunausta alkaneelle
vuodelle!
Pirkko Lång

Koivisto-juhlille Härkäläläisten matkassa
18.7. – 20.7.2014

Pe lähtö Helsingistä, Viipurissa iltapäivällä ostoksia ja
kaupunkiin tutustumista
Alkuillasta majoittuminen Johanneksessa hotelli Lokkiin
La Koivisto-juhlat
Su aamusta Härkälään
(muita käyntikohteita osallistujien toiveiden mukaan)
Paluu Helsinkiin alkuillasta
Ilmoittautumiset Kata Aaltonen mieluiten sähköposti
kata@fi.ibm.com, p. 050-4393791
Risto Putus p. 040-5088167

Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Sääntömääräinen Vuosikokous sunnuntaina 9.3.2014 klo 14
Kajuutassa Itäpellontie 2
Kahvitarjoilu Tervetuloa
Perinnekalastuspäivä sunnuntaina 2.3.2014 alkaen klo 11
Suomen talvi ja jäätilanne aiheuttaa sen että emme varmasti
voi vielä tietää mitkä suunnitelmat pystymme toteuttamaan.
Siispä Kalastuspäivä toteutuu Rymättylän Kuivaisissa jossa
seuraamme Hailinuotan vetoa tai kuten aikaisempina talvina
kokoonnumme Paraisille Matti Aggen talon rannassa
Gundvikintie 243
Suunnitelmissa myös lapion uitto- ja avannon hakkuu kilpailu
(oma tuura mukaan).
Lämmintä juomaa termariin ja omat eväät mukaan.
Ei ennakkoilmoittautumista mutta kun olemme lähempänä
ajankohtaa, Heimo Pulli 050- 5180537 ja
Matti Agge 040-5367701 vastaavat tiedusteluihin missä
kalastuspäivä toteutuu.

Piirakanleivontaa Pornaisissa
Vatnuorin kyläyhdistys järjestää yhdessä Koivisto-seuran senjorien
kanssa perinteisen piirakanleivontakurssin lauantaina 1.3.2014
klo 9-16 Pornaisten Yhtenäiskoululla (Kirkkotie 176, 07170
Pornainen).
Kurssi on maksuton. Kurssilaiset tarjoilevat piirakat sunnuntain
päivällisillä ja pääsevät myös päivällisille maksutta. Tavoitteena
on koivistolaisen piirakkaperinteen jatkaminen eteenpäin
nuoremmille sukupolville. Mukaan voivat tulla ihan kaikki
kiinnostuneet ikään, sukupuoleen tai sukujuuriin katsomatta,
kuitenkin enintään 20 ensin ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 25.2.2014 Päivi Rikkolalle
paivi.rikkola@kotikone.fi tai p. 040 509 1549

Oletko kiinnostunut
matkasta Tuppuraan
16.-17.5.2014
Ilmoittautumiset maaliskuun
alkuun mennessä
Pekka Tommiska
040 826 8799
pekka.tommiska@pp1.inet.fi

sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 18.3.2014 klo
18:00 Karjalatalon Sortavala-salissa.
Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen! Haluamme edelleen pitää
koivistolaisuutta yllä pääkaupunkiseudulla.
Vuosikokouksen jälkeen pidetään samassa paikassa kevään 2014
viimeinen tupailta. Luvassa on mukavaa ohjelmaa sekä piirakkakahvit mukavassa seurassa.
Tuutha Siekii?

Porvoon seudun Koivistolaiset ry
Vuosikokous 9.3.2014 klo 12.00 Omenamäen palvelutalo Tulliportinkatu 4, Porvoo.
Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa, johtokunta

Humaljoen kylätoimikunta
Koiviston juhlille 18.-20.7.2014
Humaljoen kylätoimikunta osallistuu Koiviston juhlille
Koivistolla, vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii TT Matkat
Oy. Matkan yhteydessä tehdään retki Humaljoelle sekä pidetään
vuosikokous.
Alustava matkasuunnitelma:
18.7. lähtö Turusta, retkeläisten kerääminen matkan varrelta
(reitti tarkentuu kun osanottajat ovat tiedossa), majoittuminen
hotelli Lokkiin Johanneksessa, illalla kylätoimikunnan
vuosikokous hotellilla, ruokailu hotellilla
19.7. aamiainen hotellilla, retki Humaljoelle TT Matkojen reittija aikataulusuunnitelman mukaisesti aamupäivällä-päivällä
19.7. Koiviston juhlat kauppalassa klo 15, iltaruokailu hotellilla
20.7. aamiainen hotellilla, tarpeen mukaan retki kylille,
ostosaikaa Viipurissa tms., paluu Suomeen
Matkasuunnitelma voi muuttua. Matkan hinta 320e (+ 60e 1hh)
Ilmoittautuminen 27.3.2014 mennessä
Tiina Torkkeli-Pitkärannalle, 045 1266 286,
tiina.torkkeli-pitkaranta@kitnet.fi

Koiviston Juhlat 2014
Olen varannut 75 2hh huonetta Lokki hotellista Johanneksesta ja
75 2HH huonetta Druspasta Viipurista kahdeksi yöksi 18.-20.7.
Yhdistykset ja kyläseurat voivat varata minulta tarvitsemansa
määrän paikkoja.

Piirakoita ja perinteitä

Ilmoittautumiset Juhliin yhdistysten kautta
maaliskuun loppuun mennessä.

Piirakkapäivälliset sunnuntaina 2.3.2014 klo 13-15 Pornaisten
yhtenäiskoululla (Kirkkotie 176).
Päivällislippu maksaa 10 euroa. Tarjolla on erilaisia karjalaisia
piirakoita ja hengenravintona Aira Viitaniemen esitelmä
karjalaisista perinneruoista. Ohjelmassa myös arpajaiset.
Tervetuloa haastelemaan ja nauttimaan piirakoista!

Hinta:
240.00€ 2vrk (yhden hengen huoneesta lisämaksu 30.00€)
320.00€ 3vrk (yhden hengen huoneesta lisämaksu 60.00€)
Hintoihin kuuluu: bussi kuljetus, ryhmäviisumi, hotelli majoitus
2HH huoneissa, ruokailu hotellissa
Lisätietoja Tapani Teikari 040-8291824 tai tapani.teikari@ttmatkat.fi

Vatnuorin kyläyhdistys

Vastuullinen matkanjärjestäjä TT Matkat Oy

