
Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Tiijjät sie?
Täl kertaa miul o lyhyt ja yti-
mekäs kysymys. Mut vastaus 
ei varmastkaa oo niitä kaikist 
helpommi tiijjettävvii. Mie 
kysyn: Mil viisii kirjaimet 
O.R. liittyyt Koivisto kohtalo-
hetkii, ja mitä ne merkitsööt?

Jos siul sattuu tulemaa 
mielee, et mist täs oikee o ky-
symys, ni älä yhtää eppäile, 
vaa rohkase mieleis ja tartu 
toimee; kaaja itselleis kuppi 
kohvii, kirjota vastaukseis ja 
lähetä Viestii. Katsotaa sit 
joulukuus, mitä muil saattaa 
olla asja tiimoilt tarjottavvaa.

Martti Piela

Tämä pieni esitys nuoren 
koulutytön mielikuvituksen 
lennosta todisteeksi meille 
vanhemmille koivistolaisille 
jälleen kerran, että nuorista on 
kyllä jatkajia edeltävien suku-
polvien kirjoittajille, kunhan 
heille suodaan mahdollisuus.

Pilvissä
Tältä se siis tuntui. Niin, tältä 
se tuntui. Tältä tuntui lentä-
minen.

Liisin vapaana taivaan-
kannen yllä, pilvien lomissa, 
siivet levällään. Olin vihdoin 
oppinut lentämään. Veljeni 
Aimo lensi rinnallani. Emme 
päästäneet äännähdystäkään. 
Nautimme vain siitä, kun 
tuuli puski kasvoja vasten, au-
rinko paistoi selkeältä taivaalta 
ja valonkajo saavutti pimeim-
mätkin onkalot vuoristossa. 
Me lensimme varmasti halki 
koko maailman, niin pitkään 
siinä meni. Mutta se ei ollut 
lainkaan uuvuttavaa. Tiesin, 
että tätä minä olin aina halun-
nut tehdä. Tämä oli elämää.

Krista Hakkarainen, 12 v. 
6.lk, Muurame
Krista on Koivistolla synty-
neen Martti Pielan tyttären 
tytär.

Opettajamme 
Asta visioi jo 
miten mukavaa 
olisi ensikerralla 
kokeilla vaikka 
kurkkujen 
säilömistä.

Nro 11 Marraskuu 2013

Turkulaiset hapankaalikurssilla

Kaali on mehukas kun uloimmat 
lehdet ovat vähän halkeilleet. Sa-
mantien ennen neuvojakaan alkoi 
jo jokaisen juustohöylä suikaloi-
maan kaalia ja kuului iloinen pu-
heensorina. 

Meitä oli Kajuutassa kymmenkunta innokasta kurssilaista syyskuussa 2013 
Astan ja Kirstin opissa. Tarvittiin valkokaalia syyslajiketta. 

Teksti Hanna Silfver

Nuorimies Brandon Ferguson 
halusi myös Lontoosta muu-
tettuaan tutustua karjalaiseen 
kulttuuriin. Kaalin hakkaami-
nen /survominen oli Brandonin 
mielestä tosi mukavaa hommaa. 
Valmis hapankaali ei ehkä kuu-
lu hänen herkkuihinsa.

Talkoillen syntyi kulhokaupalla 
erikoista kasvisherkkua.

Näin sen teimme

Teimme kaalin yhteiseen as-
tiaan. Alimmaiseksi laitettiin 
käyteaineet. 

Käytimme vadelman lehtiä ja 
happaman omenan lohkoja, 
ruisleipäpalakin on hyvä. 

Kaali hakattiin/survottiin purk-
kiin niin että neste jäi päälle. 

Porkkanaa, tilliä, valkosipulia 
laitettiin väliin mausteeksi. 

Kaiken päälle purkkiin tarvit-
tiin paino esim. lautanen ja iso 
kivi. Purkin on jäätävä vajaaksi 
käymistä varten. 

Kaalipurkki saa olla lämpimäs-
sä useita päiviä, jopa kaksi viik-
koa lämpötilasta ja käymisestä 
riippuen. Happamuutta voi 
seurata maistelemalla ja kun 
kaali on sopivaa, astia siirretään 
kylmään. Kylmyys pysäyttää 
käymisen. 

Isosta astiasta kaalin voi jakaa 
pienempiin lasipurkkeihin tai pa-
kata muovipusseihin pakasteeksi. 
Kaikki olimme tyytyväisiä päivän 
antiin ja sitten vain odottelemaan, 
että onnistuuko hapankaalimme.

Valmis hapankaali ei ehkä 
kuulu ihan kaikkien herkkuihin, 
mutta kokeilla kannattaa! Se on 
nimittäin nam, nam, nam.

Opettajamme Asta visioi jo 
miten mukavaa olisi ensikerralla 
kokeilla vaikka kurkkujen säilö-
mistä.



2 3Nro 11 Marraskuu 2013 Nro 11 Marraskuu 2013

Hartaast´ 

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

— Puheenjohtajalt` itseltää —

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

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

  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 4951
Sihteeri, Virpi Huhtanen, 
Ahtaanmäki1A2, 02280 Espoo. 
puh. 0440-501 806
virpi.huhtanen@kolumbus.fi
 varalla Risto Kaukiainen, Helsinki

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
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Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050-548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj. 
07190 Halkia
puh. 019-664 8112

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 palautus-
kuori 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 tä-
mäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

Hallituksen muut jäsenet:
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 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
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Jäsenlehden postituksesta pohjoismai-
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muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyhteys: Nordea 151930-186847

Päätoimittaja 
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Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta.
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Siunaus 
Aurskog kappelissa 10.10.2013

Rakkaamme

Jyry Veikko
MANNONEN
s. 2.5.1923 Koivistolla
k. 16.9.2013 Kotona Helsingissä

Minä seisoin vaaroilla paljain päin,
missä Karjalan kauniin eessäin näin.

Kiittäen ja syvästi kaivaten
Pirkko ja Pentti
Tuula ja Martti
Helena
Mikko
Minna, Antti ja Emilia
Vappu
muut sukulaiset ja ystävät

Rakkaamme

Esko Johannes
ASIKAINEN
s. 10.4.1943 Koivistolla
k. 26.9.2013 Norjassa Akerhusin Yliopistollisessa 
sairaalassa.

Vaik elämän tahtoa ollut ois, 
niin vaikea sairaus uuvutti pois. 
Vaan ethän sä lähtenyt kokonaan, 
sydämiimme jäit loistamaan.

Rakkaudella muistaen
Bertta sisko perheineen
Erkki veljen lapset perheineen
Eero veljen lapset perheineen 
Norjassa
Monet Eskon naapurit ja ystävät 
kaipauksella muistavat

Tuhma itseään kehhuu, viksu naapuri isäntää

Kansakuntia vertailtaessa unohtuu usein sosiaalinen 
pääoma. Sille on useita eri määritelmiä, eikä kansanta-
loustiede ole pystynyt kehittämään sille laskutapaa. Itse 
ominaisuuden olemassaolosta ja hyödyllisyydestä ei ole 
erimielisyyttä.

Sosiaalinen pääoma syntyy ihmisten välisissä suh-
teissa. Osallistumisesta seuraa osallisuutta; se parantaa 
keskinäistä luottamusta ja nostaa riskinottokykyä. Yh-
teydenpidossa saa lisää tietoa oman toimintansa tueksi, 
ja pärjää siksi paremmin. Yhteiskunnallisella osallistu-
misella on monta muotoa; siihen kuuluu myös järjes-
töissä toimiminen. Siten toiminta koivistolaisuuden 
parissa kasvattaa myös sosiaalista pääomaamme.

Ihmisen periytyvään käyttäytymiseen on sisältynyt 
vastavuoroinen altruismi jo usean miljoonan vuoden 
ajan: me autamme niitä, jotka auttavat meitä. Tämä on 
evoluution kannalta menestyksekkäämpi strategia kuin 
itsekkyys tai uhrautuvuus. 

Auttaminen luo lisäarvoa, koska hyöty avusta on 
saajalle suurempi kuin kustannus siitä antajalle. Myös 
arvostuksen osoittaminen toiselle synnyttää sosiaalista 
pääomaa.

Juoruja ei heti tule yhdistäneeksi sosiaaliseen pää-
omaan, mutta ne ovat taustaltaan tapa jakaa informaa-
tiota toisten ihmisten luotettavuudesta. Haluamme 
välttää siivellä eläjien auttamista, koska heiltä ei saa itse 
apua kun sitä tarvitsee. Vaikeissa luonnonoloissa elet-
täessä on naapuriapu ollut elintärkeää. Iltapäivälehtien 
lööpit perustuvat samaan mielenkiintoon; niissä se vain 
kohdistuu julkkiksiin tai naapurin tuloihin.

Sosiaalinen pääoma näkyy 
luottamuksena, josta taas on 

selvää säästöä – verrattaessa 
maihin, joissa luottamus 
puuttuu. Toinen erityisen 
sen suomalainen piirre 
on tunnollisuus: ihmiset 
tekevät mitä lupaavat ja 
usein jopa ajoissa. 

Suomalaisten kan-
nattaa vaalia sosiaalista 
pääomaansa. Se antaa 
turvaa, kun maailman 
riepottelee.

Jouni J Särkijärvi 

Meillä kävi kuorossa niin, että leikeissä hävinneiden 
pettymys kasvoi niin suureksi, ettei yhteistyö enää on-
nistunut. Päätimme ohjaajakaverini kanssa opettaa lap-
sille lohdullisen laulun ja kerätä vihkon, jossa on run-
saasti Jumalan rakkaudesta kertovia Raamatun kohtia. 
Vihkosta tulee niin pieni, että sen voi laittaa taskuun. 
Se tuntuu taskussa silloinkin, kun tilanne ei salli min-
kään selailemista. Näiden avulla voi muistaa, että Jeesus 
kuitenkin tykkää - silloinkin kun kaikki menee pieleen.

Aikuisillekin voi joskus käydä niin. Kaikki vastustaa: 
isot huolet painavat päälle ja pienet säestävät. Huusholli 
on sekaisin, tukka roikkuu ja mikään ei suju. Turnaus-
kestävyys ei tahdo riittää. Ajattelin, että voisi aikuisiakin 
lohduttaa, jos jakaisin joitakin lapsille antamistani koh-
dista teidän kanssanne. 

Mitä Jumala oikein sanoo suhtautumisestaan 
ihmisiin?

Ensinnäkin hän sanoo kaikissa ahdingoissa antavansa 
lohdutuksen, jopa riemuvoiton omilleen. Joskus hän 
tietenkin ottaa ahdingon pois. Mutta jotenkin tämä 
maailma on sellaisella mallilla, että enimmäkseen ah-
dinko tuntuu muodossa tai toisessa jatkuvan. Mutta 
siinä, ahdingossa hän aikoo ihmisiä lohduttaa. Hän jat-
kaa, ettei mikään luotu voi erottaa kristittyjä Jumalan 
rakkaudesta. (Room 8: 37 -39.)

Näin joulua odotellessamme voimme muistaa, että juuri 
siksi, että Jumala rakastaa ihmisiä, hän lähetti Jeesuksen 
tänne vauvaksi, pojaksi, mieheksi - syntymään ja kuo-
lemaan. Enkelitkin lauloivat siitä: "Jumalan on kunnia 

Jumala  sydän     sinä

Hyljejahtia
Merielämä on taas tältä vuodelta ohi. Istun takkatu-
len ääressä ja kuuntelen Lasse Mårtensonin saaristo-
laismusiikkia ja kaipaan jo tulevaa seilikautta. Syksyn 
viimeisellä, veneennostokeikalla, suuri hylje näyttäytyi 
kotiinpaluureitillä. Kun emme ole kalastajia, emme 
mitenkään osaa pitää hylkeitä riesana, vaan harmaahyl-
keitäkin sympaattisina vanhoina poikina viiksekkäinä. 
Ja itseämme onnekkaina luontoihmisinä, kun hylkeitä 
ja merikotkia ja muita rannikon ilmestyksiä pääsemme 
lähietäisyydeltä bongailemaan. 

Muistin jutun ahvenanmaalaisesta kalastajasta, joki oli 
siirtänyt kuusikymmenluvulla kolme hyljettä järveen, 
jotta sisämaan kalastajatkin oppisivat, millaista on hyl-
keiden kanssa kalastusammattia harjoittaa.

Vaikka itse valmistaudun talveen turvallisesti viltin sisäl-
le, vei hylje ajatukset hyljejahtiin ja talvisille jäille. Talvi 
meren ääressä on ollut varmasti hyytävää, elämä talvika-
lassa punkassa jäätävää ja talvikalastuksen ja hyljejahdin 
vaatimat ponnistukset rajuja. Noinkohan meistä tämän 
päivän eläjistä olisi moiseen. Toki käymme jäällä luis-
telemassa ja hiihtämässä, ehkä Tähkäpäiden rannassa 
pilkilläkin, mutta vain hyvillä keleillä. 

Hyljejahdissa ei varmaan kukaan enää käy. Ei etsitä 
ahtojäitä ja hylkeiden pesimispaikkoja. Seiskarilaista 
hyljekoiraa ei varmaan mistään kenneleistä löydy. Suo-
men pystykoirakin, samoin kuin Karjalan karhukoirat 
ovat myös vähentyneet rajusti. Tilalle ovat tulleet uudet 
rodut, kuten metsässä liikkuvien ja hortoilevien ystävi-
emme tryffeli- ja sienijahtiin koulutettavat villakoirat 
italiasta. Maailma muuttuu, vaikka toisaalta ei muutu.

Luontoelämyksiä metsästetään retkeilemällä. Saalis ko-
etetaan saada mahdollisimman lähietäisyydeltä tähtäi-
meen, kameran tähtäimeen. Ja miten harmittaakaan, jos 
ei ole valppaana ollut, ja veneen keulan eteen terveh-
timään tulleesta hylkeestä ei 
ehdi saada valokuvaa 
edes kännykkäka-
meraan. Olisi vain 
osattava iloita siitä 
harvinaisesta koh-
taamisen hetkes-
tä, mitä voi sitten 
jälkeenpäinkin 
muistella, ja toi-
sillekin koittaa 
kertoa ja jakaa, 
vaikka ilman to-
distusaineistoa.

korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän ra-
kastaa!" (Luuk 2: 14, 1 Joh 3: 16.)

Jumala aloittaa rakastamisen. Hän on aktiivinen, ihmi-
nen saa päättää, miten suhtautuu. Jumalan ja ihmisen 
välinen rakkaussuhde alkaa ihmisen osalta passiivisesti, 
vastaanottamalla. "Siinä on rakkaus - ei siinä, että me 
olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä että hän on 
rakastanut meitä" (1 Joh 4: 10, 19). 

Raamatun mukaan Jeesus rakastaa omiaan täydellisesti 
ja hellästi ja se rakkaus voi tulla yhä vain runsaampana 
ja runsaampana ihmisen osaksi. (Filip 1: 8, Joh 13: 1, 
Juud 1: 2.) Hän sanoo, että hän vihaa hylkäämistä (Mal 
2: 16). Hän ei halua jättää ketään yksin.

Vihkosen kanteen kirjoitin 'Taivaan Isä', piirsin sy-
dämen ja laitoin viivan, että vihkosen saaja voi laittaa 
siihen oman nimensä. Sinäkin voisit: ottaa paperia ja 
kirjoittaa siihen: "Jumala sydän"     ja oman nimesi. 
Sitten ajattelin, että lapset saisivat laittaa jonkin hienon 
tarran sen kohdan viereen, joka tuntuu kaikkein loh-
dullisimmalta. Ehkä sinäkin voisit valita lempikohtasi. 
Ja muistella sitä, kun syksy tässä synkkenee.

Kaisa Koivula

Veikko Mannonen 
1923 ‒ 2013

rakennusmestariksi ja toimi mestarina rakennuksilla aina 
eläköitymiseen asti 1985.

Ei Veikko siviilissä kotikylää unohtanut, ne olivat aina 
mielessä. Hän oli muistojaan hiljalleen kirjoittanut paperil-
le ja joitakin oli julkaistu koti-pitäjän lehdessä, Koiviston 
Viestissä. Lisäksi hän oli käynyt Helsingin Koivisto-kerhossa 
kertomassa Koivistosta ja Mannolasta. Kun eläkeaika antoi 
enemmän vapaata niin Veikko alkoi suunnitella ja kerätä 
Mannolan jokaisesta talosta tietoa asukkaista ja heidän elä-
mästään ja painattaa niistä kirjan. Sitä varten hän joutui liik-
kumaan ympäri Suomea, olihan Mannolan asukkaat levit-
täytyneet laajalti. Onneksi auto oli jo keksitty. Lähes kaikki 
hän löysi tai sai joltain jokaisen talon asukkailta ainakin pe-
rustiedot. Veikko joutui kuitenkin itse kirjan kustantamaan, 
mutta hän teki sen. Nykyisin kirja löytyy myös netistä.

Mannolalaisilla oli tarve myös tavata ja Koivisto-juhlilla 
siihen oli hyvä mahdollisuus. Veikko valittiin kokoonkut-
sujaksi ja puheenjohtajaksi 1971, Mannolan koulupiirille, 
joksi se nimitettiin ja sitä tehtävää hän hoiti vuoteen 1999 
asti eli lähes 30 vuotta. Niissä tilaisuuksissa Veikko kyseli 
ja kertoi kyläläisten entisistä ja nykyisistä oloista. Hänellä 
oli myöhemmin usein kerrottavanaan viestiä suoraan sodan 
jälkeisestä Mannolasta, hän pääsi siellä käymään jo ennen 
kuin me muut pääsimme. Kerran hän pääsi vierailemaan 
muuallekin silloista valtakuntaa aina Siperiassa asti. Veikol-
la oli kanavat päästä suljettuun maahan.

Mannolan koulusta Veikko teki myös arkistotutkimuk-
sen, sitä hän jakoi kiinnostuneille vain kopioina, ei löytynyt 
tarpeeksi ostajia. Siinä on mukana myös muutama muistel-
ma entisiltä oppilailta.

Mannolan vanhempi väki muistaa Veikon hyvin ja on 
iloinen, että Veikko sai elää näin pitkän elämän, runsas 90 
vuotta, ja ehti käydä monta kertaa kotikylässä, vaikka se 
olikin kokonaan tuhottu.

Me kaikki toivomme jäljelle jääneelle perheelle voimia 
muistella isää ja äijää.

Veli Hämäläinen, Veikon jälkeen koulupiiriä johtanut.

Mannolan viimeisimpiä sotaveteraania poistui 
luotamme väsyneenä 16.9.2013, mutta tuntien 
tehneensä kaikkensa, kotinsa, perheensä ja isä-
maan puolesta. 

Kun näytti syksyllä 1939 siltä, että vihollisuudet lisäänty-
vät, keskeytettiin koulujen opetus, myös Veikon Koiviston 
Yhteiskoulussa, niinpä hän lähti sotilaspojaksi kauppalaan 
harjoittelemaan mahdollisia sotilastehtäviä. Veikko liittyi 
jo16-vuotiaana vapaaehtoisena armeijaan kun sota joulu-
kuussa 1939 alkoi lähestyä uhkaavasti kotiseutua. Ensin 
Veikko palveli vartiotehtävissä, mutta pian joutui myös 
mukaan sotatoimiin. Hän koki jo sodan alkuvaiheessa so-
dan julmuuden kun 15-17-vuotiaat koulutoverit joutuivat 
antamaan kaikkensa. Kysyttäessä: "miltä sellainen tuntuu 
kun vierestä viedään". Vastaus oli, ettei hän pysty sitä ku-
vaamaan, se vie sanat suusta ja ajatuksen lukkoon, ei näe 
eikä kuule ympäristöään hetkeen.

Alku oli vaikea, eikä puolustamaan ja sotimaan totuttu. 
Kaikkeen alkoi turtua kun huomaa, että hyvästä yrityksestä 
huolimatta voimat ei riitä pysäyttämään vihollista. Perään-
tyessään pitkin Koiviston-niemeä Tuppuraan Veikko joutui 
näkemään kotinsa palavan, kuten koko Mannolan kylän. 
Kaunis kuutamo ei mieltä ylentänyt, Veikon hiihtäessä pit-
kin kylän metsän reunaa, piilossa vihollisen lentokoneilta 
kun ne pörräsivät koko ajan kylän yllä.

Pääsivät kuitenkin Härkälään ja Tuppuraan ja jatka-
maan Viipurin lahden yli Säkkijärven puolelle. Siellä heti 
joutuivat torjumaan vihollisen hyökkäyksiä. Säkkijärvellä 
sattui myös Pönnni-eno tuleman vastaan ja säikähti kun 
luuli näkevänsä haamun. Oli kuullut huhun että Veikko on 
kaatunut. Ilo oli suuri enolla kun huomasi ettei se pitänyt 
paikkaansa. 

Sota loppui ja Veikko löysi perheensä evakossa Kuh-
moisista. Jäi hetkeksi heidän avukseen, kävi Haminassa 
lopettamassa kesken jääneen keskikoulun ja lähti pian lin-
noitustöihin Salpalinjalle Haminan seudulla. 

Kun jatkosota alkoi, niin Veikolle tuli kutsu pioneeri-
kursseille Korialle. Kurssin jälkeen heti linjoille ja ajan myö-
tä aina pitkälti Syvärille asti. Korialla Veikolle oli annettu 
korpraalin natsat ja Syvärillä toinen natsa. Tämäkin sota 
loppui mutta ei vielä Veikolta, tuli komennus Lapin sotaan, 
sielläkin tarvittiin alikersantti Veikon pioneeri-ryhmää.

Kujala-Juljuksen neljästä veljeksistä kolme palasi siviliin 
"suhtkoht ehjänä mut hermot riekaleina" kuten Veikko sa-
noi, vain nuorin veljeksistä jäi loppu taistoissa Teikarin saa-
relle, ei edes maallisia jäännöksiä saatu kotimaan multiin.

Veikko palkittiin kuudella ansioristillä, niistä 
jo osa 16-vuotiaana heti sodan alussa. 

Veikko asettui asumaan Helsinkiin, meni naimisiin jo lo-
malla kohtaamansa Humaljoen tytön kanssa, saivat kolme 
tytärtä ja jälkikasvuna pari poikaa ja pian rakensi itse per-
heelleen kookkaan kodin.

Veikko aloitti heti uutta kotiseutua rakentamaan, ensin 
muurarina, sen opin oli saanut jo nuorena Pönni-enolta. 
Lähti sitten opiskelemaan Teknilliseen kouluun, valmistui 

Veikko seisoo muistorikkaan kiven vierellä 2003, jossa 
istuen poikaset katselivat kun maailma kulki kylän maan-
tietä pitkin ohitse. Milloin kauppalaan tai Härkälään päin. 
Hänen kotinsa oli tien toisella puolella.
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Sibeliukselle oli 
musiikista maksettu 
500 markkaa

KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Viipurilainen osakunta ja Sibeliuksen Karelia-sarjan synty
Viipurilainen osakunta tilasi 120 vuotta sitten edel-
lisenä vuonna Kullervollaan läpimurron tehneeltä Jean 
Sibeliukselta musiikin Karjalan historian kuvaelmasar-
jaan, joka esitettiin osakunnan 13.11.1893 Helsingin 
Seurahuoneella järjestämässä juhlassa. 

Tavoitteena kansanopisto 
Karjalaan

Viipurilaisessa osakunnassa arvos-
tettiin vuonna 1812 tapahtunutta 
Vanhan Suomen liittämistä muu-
hun Suomeen. Osakunnan vuosi-
päiväksikin oli valittu maaliskuun 
viides, koska jälleenyhdistymistä 
valmisteleva komitea oli kokoon-
tunut ensi kerran 5.3.1811. Hei-
dän mielestään Karjalan kannas 
kuului länteen ja läntisen Euroo-
pan kulttuuripiiriin. Postimani-
festin julkaisemisen jälkeen 1890 
idän uhka voimistui, joka Kan-
naksella ilmeni venäläisen huvila-
asutuksen leviämisenä ja etenkin 
rajapitäjissä oman kansallisuuden 
arvostuksen heikkenemisenä. 
Karjalan kannasta uhkasi venä-
läistyminen. Kuraattori Theodor 
Schvindt nostatti osakuntaa pas-
siiviseen vastarintaan ja syntyi 
voimakas halu kotimaakunnan 
talonpoikaisen kansan 
henkiseksi he-
rättämiseksi 
Ensin perus-
tettiin lähin-
nä rajapitäjiin 
kymmeniä lu-
kutupia ja sit-
ten päämääräksi 
otettiin kansan-
opiston saaminen 
Kannakselle.

Iltamat 
rahankeruuseen

Wilhelm Aleksander 
Lavonius ehdotti hel-
mikuun alussa 1893 
iltamien järjestämistä 
tarvittavien rahava-
rojen keräämiseksi. 
Ajatus hyväksyttiin ja 
tehtävää hoitamaan va-
littiin 14 miehinen juh-
latoimikunta. Hankkeen 
vetäjäksi saatiin raken-
nushallituksen arkkitehti 
Jac Ahrenberg. Toimikun-
nassa olivat muun muassa 
Theodor Schvindt ja tule-
van opiston ensimmäiset 
johtajat Johannes Laine ja 
Juho Hurmalainen. Karja-
lan tilanne haluttiin pääkau-
punkilaisten tietoon ja niinpä 
toimikunnan jäsen, iltama-
ajatuksen isä, W. A. Lavonius 
kirjoitti luotetuille henkilöille 
eri puolille Karjalaa kehottaen 
heitä lähettämään ”hätähuuto-
ja” Karjalasta Helsingin lehtiin. 

Arpajaiset

Iltamien taloudellisen tuoton 
varmistamiseksi päätettiin juh-
lan yhteydessä pitää arpajaiset. 
Arpajaisvoittoja keräämään ja 
tekemään saatiin yli 200 Helsin-
gin seurapiiriinkermaan kuuluvaa 
naista. Lisäksi kotimaakunnan 
kaupunkeihin - Viipuri, Käki-
salmi, Sortavala, Lappeenranta, 
Hamina, Kotka – perustettiin toi-
mikunnat voittojen valmistamista 
ja keräämistä varten. Arpajaisvoit-
toja kertyikin noin 900, joukossa 
mm. Edelfeltin maalauksia ja ko-
konaisia hienoja huonekalustoja. 
Kotimaakunnasta tuli lähinnä 
ompeluseuroissa valmistettuja 
taidokkaita käsitöitä. Voitot olivat 
yleisön nähtävillä sunnuntaina ja 
ennen juhlaa maanantaina. Arvat, 
12000. myytiin puolessa tunnissa 
juhlan alussa. 

Historiallinen 
kuvaelmasarja

Juhlan pääohjelmanumeroksi Jac 
Ahrenberg suunnitteli historialli-
sen kuvaelmasarjan, jonka toteut-
tamiseen värvättiin pääkaupungin 
parhaat voimat. Siinä ensin esitel-
tiin karjalainen koti kalevalaisessa 
rauhassaan vuonna 1293, sitten 
ruotsalaisten hyökkäys maahan, 
Viipurin linnan perustaminen ja 
liettualaisen ruhtinas Narimon-
tin veronkantomatka Käkisalmen 
lääniin. Tämän jälkeen kuvattiin 
Kaarle Knuutinpojan läänitys-
aikaa Viipurin linnassa ja sitten 
Ruotsin sotajoukkojen johtajan 
Pontius de la Gardien sotaretkeä 
ja Käkisalmen polttamista vuonna 
1580. Seuraavaksi oli kohtaus Vii-
purin linnan piirityksestä vuonna 
1710, jossa joukko 

si Akseli Gallen-Kallelan työtä. 
Loppuvaiheessa hänen ideoi-
taan olivat toteuttamassa myös 
Emil Wikström ja nuori Eliel 
Saarinen.

Juhlayleisö ja kuvaelma 

Hätähuudot Karjalasta oli 
kuultu. Alle kolmesataa paik-
kaiseen juhlatilaan ahtautui 
tuhatviisisataa ihmistä ja 
parisataa halukasta jäi vielä 
oven ulkopuolelle. Helsin-
kiläinen sivistyneistö tajusi 
selvästi, että ”me olemme 

koko maamme etuvartijoita ja 
että meidän asiamme on koko 
Suomen asia”, kuten osakunnan 
historioitsija on todennut.

Alkusoiton jälkeen esitettiin 
Prologi, jota oli ensin pyydetty 
pitkään Karjalassa vaikuttaneelta 
J. H. Erkolta. Hän oli kieltäyty-
nyt, koska ”Jospa minä olisinkin 
semmoinen pikarunoilija kuin 
suuri Z. Topelius, joka viskelee 
suuria aatteita keveästi kuin päi-
vä säteitään ja punoo runoa kuin 
aurinko taivaan kantta. Mutta 
minä synnytän hitaasti ja vaikeas-
ti, ainakin useimmiten”. Juhlaru-
non kirjoittajaksi saatiinkin sitten 
Gabriel Lagus.

Kuvaelman musiikin esitti 

Robert Kajanuksen Helsingin 
Orkesteriyhdistys Sibeliuksen 
johtamana. Yleisö oli haltiois-
saan, aplodeerasi kesken esitysten 
ja moni kohtaus uusittiin yleisön 
vaatimuksesta. Suosionosoitukset 
alkoivat heti kuvaelmien loputtua 
musiikin vielä soidessa. Yleisön 
pauhu peitti usein soiton ja niin-
pä Päivälehden musiikkiarvoste-
lija Oskar Merikanto kirjoittikin 
purevasti, että ”vastaisuudessa täl-
laiseen kelpaisi huonompikin mu-
siikki, kun vain sitä toitottamaan 
tilattaisiin kaikkien mahdollisten 
pataljoonien soittokunnat yh-
dessä”. Viimeisessä kuvaelmassa 
esitettiin Karjalan tyttären paluu 
Suomen hengettären syleilyyn. 
Tähän kohtaan oli Sibelius si-
joittanut Maamme-laulun, johon 
yleisö seisaallaan yhtyi. Tunnelma 
oli todella katossa.

Joidenkin kuvaelmien vä-
liajoilla lavasteita vaihdettaessa 
Ylioppilaskunnan laulajat esitti 
muun muassa Paciuksen Suomen 
laulun ja Kajanuksen Sotamars-
sin. Heidän tauko-ohjelmistoon-
sa kuuluivat luonnollisesti myös 
Emil Genetz`in Karjala ja Herää 
Suomi. Kuvaelmaan osakunta oli 
teettänyt Theodor Schvindt`in 
suunnitteleman Aino-puvun.

Karjalan historiaa esittävien 

Teksti: Hannu Veijalainen

kuvaelmien lisäksi kabinettitilassa oli 
tunnetun karjalaisen kansantapojen 
kuvaajan Johannes Häyhän sommitte-
lemat karjalaisia häätapoja kertovat esi-
tykset. Nämä ohjasi Suomalaisen teat-
terin johtaja Kaarlo Bergbom ja kaikki 
näyttelijät olivat hänen teatteristaan.

Juhlat tuotto

Juhla tuotti kaikkiaan 11500 markkaa 
(51942 €), josta ensin myönnettiin 
1500 markan stipendi Johannes Lai-
neelle Tanskan, Ruotsin ja Suomen 
kansanopistoihin tutustumista varten. 
Kanneljärven kansanopisto perustet-
tiinkin seuraavana vuonna ja juhlan 
tuotoista opistolle luvattiin kolmen 
vuoden aikana vuosittain 2000 mark-

seuraavana pääsiäisenä 
järjestettiin Viipurissa 
viiden vuoden takais-
ten iltamien uusinta. 
Historiallinen kuvael-
ma oli nyt kuusiosai-
nen, Viipurin linnan 
rakentaminen 1293 
oli jätetty pois. Si-
beliuksen musiikin 

esitti Viipurin musiikinystäväin orkes-
teri. Juhlaan saapui noin 1000 henki-
löä ja tuottoa tuli yli 6000 markkaa. 
Yrjö Sirola oli eräs juhlan pääjärjestä-
jistä. Vuosia myöhemmin hän toimi 
aivan toisilla rintamilla ja puolen vuo-
sisadan kuluttua aatetoverit perustivat 
hänen nimeään kantavan opiston, 
eräänlainen ”kansanopisto” sekin. 

Loppupäätelmät

Viipurilaisessa osakunnassa 1890-lu-
vun alussa syntynyt voimakas halu 
työskennellä kotimaakunnan talon-
poikaisen kansan hyväksi toteutui. 
Päämääräksi asetettu kansanopisto oli 
saatu aikaan. Osakunta olikin alku-
vuosina hankkeen suurin tukija. Mui-
takin mesenaatteja toki oli, esimer-
kiksi karjalainen Juho Lallukka. Kun 
ensimmäinen sortokausi kuusi vuotta 
vuosisadan iltamien jälkeen alkoi, oli 
Karjalassakin jo kolme kansanopistoa 
valistusta antamassa. 

Pysyväksi muistomerkiksi vuoden 
1893 iltamista on jäänyt Sibeliuksen 
Karelia-sarja. Alun perin siinä oli alku-
soiton ja Intermezzon lisäksi seitsemän 
osaa, joista kaksi laulunumeroa. Sellai-
senaan teos ei ehkä olisi ollut elinvoi-
mainen. Pian Sibelius muokkasikin 
sitä. Keväällä 1894 hän jätti lauluosat 
pois ja myöhemmän pelkistämisen jäl-
keen siihen jäivät lopuksi vain Inter-
mezzo, Balladi ja Alla Marcia. Näistä 
osista koostuu meidän nykyisin tunte-
mamme karjalainen Karelia-sarja. Al-
kusoiton Sibelius julkaisi myöhemmin 
erillisenä. 

Theodor Schvindt suunnittelema 
Aino-puku, ensimmäinen muinaispu-
kumme, oli jo vuosisadan vaihteessa 
suosituin kansallispukumme ja on edel-
leenkin, 120 vuoden kuluttua, laajassa 
käytössä.

Lähde: Jouko Teperi
Pro Carelia

Vuosisadan iltama Helsingin 
Seurahuoneessa 13.11.1893

venäläisiä sotu-
reita tykkeineen tähysteli Vii-

purin linnaa ja taaempana vallilla 
kiikaroi venäläinen upseeri (itse 
tsaari Pietari?).Viimeisenä oli Van-
han Suomen yhdistäminen muu-
hun Suomeen. Karjalaisen kodin 
emäntänä esiintyi Larin Paraske, 
joka silloin oli Porvoossa ”löy-
täjänsä” Sakkolan entisen apu-
papin Adolf Neoviuksen luona 
runoja laulamassa ja yleisön 
riemuksi veronkantomatkal-
la ollut ruhtinas Narimontia 
esittävä todella karautti rat-
sullaan ravintolasaliin. 

Kuvaelman lavasteet, 
luonnokset ja piirustukset 
olivat suurimmaksi osak-

Carl Larsson maalasi akvarellin Jac Ahrenbergista 1898

kaa. Sibeliukselle oli musiikista mak-
settu 500 markkaa.

Koska parisataa henkilöä oli jäänyt 
juhlapaikan oven ulkopuolelle, kuva-
elma uusittiin seuraavana lauantaina 
kahdesti Ylioppilastalolla.

Juhlat Viipurissa

Kesällä 1895 Osakunta järjesti Vii-
purissa kansanjuhlan, jonka tuotto 
oli 5000 markkaa. Kesän 1897 juhlat 
epäonnistuivat useasta syystä ja tuotto-
kin jäi 500 markkaan. Tämän jälkeen 
mielialat Viipurissa olivatkin apeat. 
Niinpä viipurilaisia innostamaan lä-
hetettiin kaksi papin poikaa, Einar 
Relanderin ja Yrjö Sirolan (vuoteen 
1896 Siren). Molemmat olivat käy-
neet siellä koulunsa, Relander Viipurin 
ruotsalaisen lyseon ja Sirola Viipurin 
Klassillisen Lyseon. Relanderin isä oli 
kappalaisena Räisälässä ja Sirolan Vii-
purin kaupunki- ja maaseurakunnassa. 
Lähettiläät onnistuivat tehtävässään ja 

Taiteilijaryhmä 
Metka
Metka-taiteilijaryhmä syntyi vuonna 1978 
täyttämään Rauman Karjalaiset ry.n piirissä 
ilmenneen tarpeen kuvataiteen osaamisesta. 

Jokainen Metkan taiteilija on Rauman Taiteilijaseuran 
jäsen, sekä kaarjalaista sukujuurta tai avioliiton kautta 
sukuun liitetty.

Metkan taiteilijaryhmälle on ominaista luja keskinäi-
nen tuki ja rakentava kritiikki. Ryhmän taiteilijat ovat 
valmiit antamaan apunsa tai etsimään keion auttaa ystä-
väänsä tarpeen vaatiessa.

Metka -taiteilijaryhmän toiminta on vapaata, luovaa 
yhteistoimintaa, johon sisältyy näyttelyiden järjestämisen 
lisäksi matkoja sekä muita kuvataiteilijan ammattiin liit-
tyviä yhteisten asioiden jakamista.

Metkan taiteilijat

Kirsi Backman, keraaminen kuvanveisto
Maija Kantanen, keraaminen kuvanveisto
Mari Luukko, kuvanveisto ja lasimaalaus
Mirja Luukko, lasimaalaus ja taidegrafiikka
Marja-Liisa Reponen-Boman, taidegrafiikka
Aila Salo, kuvanveisto
Ulla Stenback, taidegrafiikka

Taiteilijaryhmä Metkan 
35-vuotisnäyttely 
20.12.2013 asti
Kulttuurikeskus Crusell, Liljelundhalli, Uusikaupunki

Koivisto-juhlat kesälauantaina 
19.7.2014 Koivistolla

Niinkuin meri
Niinkuin meri
on ohmisen elämä -
tyynet ja tyrskyt
siinä vaihtelevat
ja vaahtopäiden vaimentuessa 
kimaltaa aurinko 
kirkkaampana kuin koskaan.
Uljaasti ja täysin purjein 
on elämän merelle 
uskallettava mennä -
sillä kootuin purjein 
satamassa lepäävä laiva 
on vain surullinen sivustakatoja 
elämän suuressa seikkailussa.

Raili Malmberg
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

Syyspäivä
Vaikka kultaa on tie, jota astelevat
kera laulaen enkelien, 
kutsun sinne kerran kun täältä sinäkin saat
varmaan ikävöit sä maata tätä ihmisten.
Niin kaunis on maa, tämä Suomemme maa,
maa sinitaivaan, maa metsäin, järvien.
Kauneus sen kesän, syksy värikylläisyyden,
kevään valo, talven lumi sinut vuoroin lumoaa.
Siis mielin kiitollisin käy tietäs läpi vaikeusten,
näe kauneus ympärilläs.
Ja milloin harmaa arki joskus rintaas kovin kouristaa,
muista hyviä elonpäiviäs.

Martti Piela

Viipurin läänin historiasarja täydentyi
- Tämän kirjasarjan kustantaminen on 
ollut kärkihankkeemme vuosituhannen 
alusta, esitteli Karjalaisen Kulttuurin Edis-
tämissäätiön hallituksen jäsen ja Karjalan 
Kirjapaino Oy:n hallituksen puheenjoh-
taja, toimitusjohtaja Eero Broman julkis-
taessaan Viipurin läänin historiasarjan IV 
osan Vanhan Suomen aika.
- Kirjasarjan suuntaviivat hahmotte-
li professori Hannes Sihvo, joka toimi 
myös hankkeen alkuvaiheessa sen päätoi-
mittajana. Sarjan ensimmäinen osa, luo-
vutetun Karjalan geologiaa ja esihistoriaa 
käsittelevä, professori Matti Saarniston 
toimittama Karjalan synty, ehti ilmestyä 
juuri ennen Sihvon menehtymistä vuon-
na 2003, muisteli toimitusjohtaja Eero 
Broman.

Kirjasarjan päätoimittajuuden vas-
taanottanut professori Yrjö Kaukiainen 
arvioi Vanhan Suomen aika –teoksen 
tuovan uutta näkemystä kaakkoisen Suo-
men elämästä Uudenkaupungin (1721) 
ja Turun rauhan (1743) jälkeisinä aikoi-
na. Tuolloin asukkaat jäivät paikoilleen 
rajansiirtojen jälkeen.
- Viipurin lääni oli aiemmin pohjoisen 
suurvallan itäistä raja-aluetta ja tämä teos 
käsittelee aikaa 1710 –luvulta 1810 –lu-
vulle, jolloin läänistä tuli uuden suurval-
lan läntistä rajaseutua, tiivistää professori 

Kaukiainen kirjan laajempaa viitekehystä 
Ruotsin ja Venäjän kehitystä.

”Moni asia oli hyvin”

Kaukiainen toivoo kirjan avartavan myös 
mielikuvaa Vanhan Suomen ajasta. Suo-
malaisten elämä venäläisten alamaisuu-
dessa ei ollut suinkaan jatkuvaa surkeut-
ta, vaan moni asia oli hyvin.
- Aiemmassa historiankirjoituksessa mei-
dät on liitetty yksiselitteisesti ”länteen”. 
Kun Suomelle alettiin 1800 –luvun jälki-
puoliskolla kirjoittaa omaa historiaa, tuli 
tästä kansallisen identiteetin keskeinen 
lähtökohta.
- Tälle historiankirjoituksen perinteelle 
Vanhan Suomen aika oli vain harhapol-
ku, poikkeusvaihe, jota voitiin käyttää 
korkeintaan esimerkkinä siitä, miten 
vieraat vaikutteet saattoivat kääntää ke-
hityksen pois luonnolliselta uraltaan. 
Näin moni Vanhan Suomen aikaan lii-
tetty erityispiirre sai negatiivisen latauk-
sen, vaikka asiat olivat monessa suhteessa 
paremmin, professori Yrjö Kaukiainen 
korostaa.

Viipurin läänin historiasta on jul-
kaistu nyt viisi osaa ja viimeinen, maam-
me autonomian aikaa käsittelevä osuus 
julkistetaan 13. kesäkuuta 2014 Karja-

laisten valtakunnallisilla kesäjuhlilla Lap-
peenrannassa. Sarjan kustantajina ovat 
Karjalan Kirjapaino Oy sekä Karjalaisen 
Kulttuurin Edistämissäätiö. Hanketta 
ovat tukeneet Karjalan Kulttuurirahasto 
ja Suomen Kulttuurirahasto. Teossarjaa 
myy ja markkinoi sanomalehti Karjala, 
www.karjala-lehti.fi tai p. 05-5414600.

Viipurin läänin historiasarjan toiseksi viimeisen osan valmistumista juhlivat Karjalaisen 
Kulttuurin Edistämissäätiön hallituksen jäsen ja Karjalan Kirjapaino Oy:n hallituksen pu-
heenjohtaja, toimitusjohtaja Eero Broman (vas.), kirjasarjan päätoimittaja, professori Yrjö 
Kaukiainen ja toimitussihteeri, tutkijatohtori Jouko Nurmiainen.

En tahdo ymmärtää 
teitä jotka jatkuvasti kirjoitatte 
suomalaisessa tekstissä ja puhut-
te jopa ääneen Koivistosta venä-
läisittäin. Puhutteko Londonista, 
Kööpenhagenista, Stockholmista? 
Ette suinkaan. Miksi ihmeessä 
päähänne ei mahdu, että Koivis-
to ON KOIVISTO suomalaisen 
kielessä ja kirjoituksessa.

Terveisin Irjaa-Liisa Kokkala
Ikuisesti Koivistolainen
Kotka 25.10.2013

(Vaadin tätä kirjoitusta julkaista-
vaksi Koiviston Viestissä!!!)

Yleisiä Kuulutuksia Koivistolta 1893-1901
Keräilijöiden antikvariaatista löytyi nippu yleisiä kuulutuksia Koivistolta. 

Wiipurin läänin Lääninkansliasta kuulutet-
tiin Lokakuun 17 päivänä 1894 seuraavaa: 
”Koska waras taikka warkaat yötä vasten 
ovat murrolla Koiviston pitäjän Penttilän 
kylässä asuvan Talollisen Paavo Kaukiaisen 
aitasta warastaneet yhden mustista lam-
masnahoista walmistetun palttoo-turkin 
…ja kaikenlaista muuta vaatetavaraa… 
vähintään 150 markan arvosta, niin asian-
omaisia kruunun ja kaupungin palwelijoita 
täten kehoitetaan sekä warasta tahi warkaita 
että mainittua omaisuutta tarkasti etsiske-
lemään, sekä, jos tawataan, passittamaan 
warkaat täkäläiseen lääninwankilaan….”

Toisessa kuulutettiin niitä henkilöitä, jot-
ka ”Kutsuntatoimistojen ilmoitusten mukaan 
ovat wuoden 1900 kutsunnoista ja arwanwe-
doista Wiipurin läänistä estettä ilmoittamat-
ta poisjääneet” . Brörkö socken. Koiwiston 
pitäjä. Härkälä. Bönni, Matti Antinpoika. 
Keskisaari. Sågman, Johan Eriksson. Kiiskilä. 
Hämäläinen, Aleksanteri Nikoteemunpoi-
ka, Ilmoitettu olopaikka Wenäjällä. Kurkela, 
Wärttiälä, Teofilus Sannanpoika. Merellä. 
Rautais. Koli, Augusti Juhonpoika. Sanotaan 
sairaaksi. Tetriniemi. Tetri, Konstantin Esai-
anpoika. Sanotaan kuolleen”.

Penttilässä kävi lisää varkaita vuon-
na 1898: ”Koska waras eli warkaat yöllä 
wiime elokuun 30 päivää wastaan oliwat 
tunkeutuneet loismiehen Paavo Kallosen 
Koiviston pitäjän Penttilän kylässä sijaitse-
vaan uuteen asuinrakennukseen, jonka ovi 
oli lukittu, waan ikkunareikiin ainoastaan 
naulattu lautoja, sekä sieltä warastaneet 6 

paria norssiwerkkoja, 1 lammasnahkatur-
kin mustalla päällyksellä ja mustalla lam-
masnahkakauluksella…..”

Kuulutus. Reservimiehet Mikko Parkki 
ja Tobias Tölkkö, Koiviston pitäjästä, jotka 
ovat esteettömästi poisjääneet wuosiluok-
kansa harjoituskokouksesta 29:ssä Lap-
peenrannan Reserwikomppaniasta wiime 
kesänä, peräänkuulutetaan täten julkisesti, 
koska heidän nykyinen olinpaikkansa on 
tuntematon….

Kuulutus. Yöllä tämän syyskuun 18 
päiwää wastaan on kolmesta lukitusta aitas-
ta Talollisen Ristian Jaakonpoika Mannosen 
tilalla Koiviston pitäjän Mannolan kylästä 
murtowarkaudella warastettu seuraawaa 
Ristian Mannosen omistamaa omaisuutta, 
nimittäin 15 markan arwoiset, uudet rus-
keanristikkäiset pumpuliset miehen waatteet 
harmaalla sertinkiwuorilla, 2 mustaa takkia 
15 markan arwolta, mustat kotisarkaiset 
housut….. ja markan arvoinen piippu; ja 
epäillään, että tämän warkauden on tehnyt 
eräs, nyt jo wangitun Aleksanteri Wärrin 
seurassa ollut, paikkakunnalta hävinnyt 
”Matti” niminen mies Wirolahden pitäjästä. 

Kunggörelse. Wärnepligtige Aleksander 
Lohman, från Björkö socken, som utan an-
mäldet laga förfall uteblivit från 1893 och 
1894 års reservöfningsmöten, varder här-
medels allmänneligen efterlyst, enäs hans 
nuvarande vistelseort är okänd, ….

Kuulutukset laatinut ”Lääninhallituk-
senpuolesta: På Länestyrelsens vägnar Hj. 
Erikson Sanfr. Lojander t.f.

Linnustusta Koiviston 
saaristossa

Kuvat Marja Sailon arkisto 
Viktor ja Hilja Tuulin albumi

Mie tiijjän
Niiko työ iha varmast vissiinki 
muistattakii, mie viime kerral Vies-
ti etusivul kyseli, akus kukkaa luki-
joist osajais sannoo ja taitais kertoo 
Koivisto seurakunna neljännetoist 
paimene arpii syitä. Ko kukkaa ei 
oo kaiketi kuultkaa kenekää koivis-
tolaise kirkkoherra arvist (taik sit ei 
tohi tiijjoistaa toisil painetus sanas 
nii henkilökohtasist asjoist alkaa 
kertomaa), ni miu pittää sit itsei 
tehhä, niiko enne työssäiki koulus 
opin neuvon: vastaa itse, ko kerra 
ossaat kyssyyki!

No, kaikha tietäät, et mat-
kallaa Pietarii tappaamma Vennäi 
keisarinnaa Katariina II:a Ruotsi 
kuningas Kustaa III käi Koivistol 
kesäkuu puolvälis v. 1777. Kuk-

kaa ei olt tuntevinnaa häntä, ko 
hää käytti salanimmee Kotlanni 
reivi, "Reivi" osallistu Koivisto 
kirkos juhlajumalapalveluksee. 
Siint muistoks kuningas lähetti 
myöhemmi kirkol lahja - kultase 
kalki, mikä ol kahekymmänä ka-
raati kultaa ja painokkii kilo ja 320 
rammaa. Sehä ol nii arvokas lahja, 
et sitä säilytettää nykyää Kansallis-
museos. No, sen aja rosvotha tietyst 
ymmärsiit sen kalki arvo, vaik tuski 
aatteliit käyttää sitä ryyppyjuhliis-
saa. Jo Ruotsist Suomee ko sitä 
tuotii, vennäi mermiehet yrittiit 
laittaa sen "parempaa taltee", mut 
sit vähä myöhemmi (1778) toiset 
rosvot tuppisiit Koivisto pappilaa, 
ampuit vahtikoiran ja uhkasiit tap-
paa jokahise, kuka yrittäis pakkoo 

taik huutais appuu. Kolme tunni 
aja rosvot ryösteliit ja remusiit pap-
pilas ja yrittiit saaha kirkkoherra 
kertomaa, mis sitä kultasta ehtool-
lismaljaa säilytettii. 

Seurakunna neljästoist kirk-
koherra Bogislaus Hornborg, kene 
isäkii ol kolmekymmänt vuotta 
aikasemmi olt Koivisto kirkko-
herraan, ei oltkaa mitekää helpost 
taivuteltavaa sorttii. Eikä häne rou-
vaanka. Vaik rosvot kui terrorisoi-
vat pariskuntaa - riisuit alasti, sit-
toit ja poltteliit oljil - ni kumpikaa 
ei suostunt kertomaa, mis maljaa 
säilytettii. Nii sit rosvoi ei auttant 
muu, ko lähtee niine hyvinnee kä-
pälämäkkee. Ko kirkkoherra pääs 
vappaaks, hää juoks nimismiehe 
luoks, kuka pan etsinnät käyntii 

vorroi kiisaamiseks, mut ne ryökä-
leet pääsiit kuiteskii livahtammaa, 
lieks raja taaks vai mihi.

Mut siint rosvoi käsittelyst 
elävään selviytynneet kummatkii 
kirko omaisuuve puolustajat jou-
tuit hoitelemmaa haavojaa Viipuris 
usea kuukauve aja, ja muistoks kai-
kist kärsimyksistää hyö saivat kärsii 
palohaavoi arvist lopu elämään aja. 

Ryöstöyritykse jälkee kallis-
arvosta ehtolliskalkkii käytettii 
kirkos vaa ensimmäistä ehtool-
listaa nauttivie rippilaste jumala-
palvelukses. Joku Viesti lukijoist 
varmast muistaaki viel itse naut-
tineen ensmäse ehtoollisviini siint 
kultasest kalkist. Tuski ees kan-
nattaa sitä nyt jo mittaamattoma 
arvokasta kirkokalleutta tuuvva 

Koivistol Kansallismuseost ens ke-
sä Koivisto-juhliika juhlistammaa. 

Näi kerrotaa Sirpa Taskise ja 
Tuula Koppise kirjases Koivisto 
pähkinäkuores (Hki 2009).

Lisäys: Uskon, että koivistolainen 
sisukkuus ja rohkeus oli tarttunut 
jo ainakin toisen polven koivis-
tolaiseen pappismieheen, vaikka 
hän olikin saksalaista sukujuurta, 
koskapa ensimmäinen Suomeen 
tullut Hornborg, hänen kaiman-
sa, oli Ala-Saksin Hornburgis-
ta muuttanut jo 1600-luvulla. 
Useimmat Karjalassa toimineet 
suvun kirkonmiehet olivat Tarton 
yliopiston kasvatteja. 

Martti Piela

Vuore muna
Miu tyttäre poikai täytti vastikkää 11 vuotta. Mie läheti 
hänel onnitteluviesti runoinee, kuvinee päivinee, ko hää o 
sellane tietomiehe alku.

Vajjaa vuotta viistuhatta miljoonaa,
siihe aikaa ko myllerrykses ol viel koko Maa,
yks vuor´emo ol justii synnytyspuuhissaa,
ko Universumist valtava meteori Maaha iski,
nii et iha koko manner törmäyksest tärähti!
Austraaliast osa Tyynel merel läks seilaamma
(Uuten Seelantinha myö se nyt tunnetaa.)
No, vuor´emoha tietyst kovast säikähti,
sillo justii ko näet uus muna ilmoil putkahti.
Synnytystouhut hänelt sillo jäivät keske,
ja munakii hänelt yksinkertasest unohtu siihe.
Nii mahtava pölypilvi siint iskust seuras,
et pimmeeks sai koko sillone taivas.
Ei Kuu Maa pääl pääst kumottammaa,

eikä tähtii valo pääst taivahal pilkahtammaa.
Kylmähä sillo tul uuvel vuore munal! 
Ei vuoreks se saant olleskaa alkaa kasvaa. 
Pakkaset ja satteet sitä alkoit kurittammaa,
nii et vuosmiljoonii aikan se meinas haleta.
Mut jos rauhas se ois saant vuoreks kasvaa,
siint ois varmastkii Jättivuor tult aikannaa. 
Nythä suun siint näkköö ja silmät nenä pääl.
Ja kypärä sil o valmihin pyöreäs pääs.
Siin nukkuu autuaa unta vuore muna,
ja pielukseen hänel o harmahtava laava.

Martti Piela

Kuva: Maggan Piela

PALJO ONNEE 11-vuotial!
Uvest Seelannist o löytynyt uutta 
vihjettä maailma synnyst! 
Yhe vuore kyljest o löytynt vossii-
liks jähmettynt vuore muna. 

Terveisii,
Tei päätoimine Äijä
ja harrastelija arkki-keoloki
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Turun Normaalikoulusta
kirjoitti ylioppilaaksi 
keväällä 2013
MINNA JOKINEN
sekä Turun Ammatti-
instituutista valmistui 
kokiksi VERONICA HARHALA

Isoäiti on Liisa Ake-
Helariutta os. Ake 
Koiviston Eistilästä 
ja isoisovanhemmat 
Annikki(os. Suutari) ja Toivo 
Ake Koiviston Eistilästä.

MIRJA MUURINEN 
(isä Altti Muurinen 
kotoisin Koivistolta) sai 
lokakuussa "Certification en 
psychothérapie approche 
centrée sur la personne/ 
Carl Rogers"-diplomin 
(Person Centered Approach 
eli asiakaskeskeinen terapia/  
Counselling), ja toimii 
Pariisissa.

Oikeustieteen kandidaatti JARKKO TAPIO VUORISEN 
väitöskirja "Beyond Patent Pools: Patent Thickets, Transaction 
Costs, Self-regulation and Competition" esitettiin julkisesti 
tarkastettavaksi Turun yliopistossa15.6.2013.

Vanhemmat Raili ja Heikki Vuorinen. Äiti Raili Vuorinen os. 
Mäkeläinen Rautasen kyläyhteisön Tetriniemeltä, kuten olivat 
äidinäiti Lahja ja äidin isoäiti Evastina Malkki os. Hoikkala.

Lämpimät onnittelut MATTI 
JOHANNES KAUKIAISELLE. 
Ylioppilaaksi 1.6.2013 
Salpaus-lukiosta Nastolasta.

Vanhemmat Juha ja Sari 
Kaukiainen. Isoisä Kyösti 
Kaukiainen Koivistolta ja 
isoäiti Pirjo-Liisa Kaukiainen 
Viipurista. Kotiväki toivoo 
kaikkea hyvää edelleen.

Saarenpääläinen Yrjö 
Mäkeläinen täytti 90 vuotta 
26.8.2013 Särkisalossa. 
Hyvän kunnon taustalla 
ovat urheilu-, metsästys- 
ja kalastusharrastukset. 
Laulu on ollut suuri 
elämänilo ja hänen kantava, 
kaunissävyisen tenorinsa 
tunnetaan hyvin nykyisellä 
kotiseudulla.”

Perniön ja ympäristön Koivistokerho 

Perinteistä joulujuhlaa vietetään 02.12.2013 klo 18.00 alkaen Per-
niön Seurakuntatalossa. 
Tervetuloa!

Johtokunta

Lahden koivistolaiset

Joulujuhla ke 11.12.2013 klo 17.00 Kahvila Kariranta, Satamakatu 
9, Lahden matkustajasatama.
Ohjelmaa, kahvitarjoilu. 
Sitovat ilmottautumiset 4.12 mennessä 
Ulla puh.040-1574717 tai ulla.saarnio@phnet.fi tai 
Hannu puh 0400-717967 tai hannu.veijalainen1@luukku.fi 

Tervetuloa mukaan! Johtokunta

Wanhan Ajan Kuusijuhla 
Pornaisten Kuusistolla, Kirkkotie 200
sunnuntaina 8.12.2013 alkaen klo 14
”Jouluun valmistautuminen Koivistolla” (kuvaelma)
Video-lyhennelmä v.2012 Koivisto-juhlilla esitetystä 
Paula Hovin näytelmästä ”Ei köyry eikä ketku”
Yhteislaulua
Puuroa ja pullakahvit
Arpajaiset
Pääsymaksu 10€ (alle 12v 5€)

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 2.12.2012 
sähköpostilla paivi.rikkola@kotikone.fi
tai puh. 040 5091549

Tervetuloa!
Vatnuorin kyläyhdistys ry

- Ko kiiskiläläiset läksiit evakkoo kirja   5 €
- Perinteiden Kiiskilä kirja 30 €

USB -muistitikku
 - Talokohtaiset valokuvat/talo 20€
 - Muutamista Kiiskilän kylän  taloista ja 
 asukkaista saatavissa paperi valokuvia 
 veloituksetta. 

DVD-levyt
 - Ko kiiskiläläiset läksiit evakkoo 1944 10€
 - Evakkomatkan kokemuksia 1939 10€
 - Kiiskilä maisemia 10€
 - Laurin päivän nuotanveto 10€

CD-levy, pdf tekstitiedosto haastatteluista puret-
tuna

Hei sinä Koiviston vatnuorilainen! 
Anna jälkipolvillesi mahdollisuus eläytyä koivis-
tolaisiin juuriinsa.
Vatnuorin Kyläyhdistys haluaa avata suorat yh-
teydet niihinkin vatnuorilaiset juuret omaaviin 
henkilöihin, joita Koiviston Viesti ei vielä ole 
tavoittanut. 

Missä kylän osassa perheesi viimeksi asui? Körillä 
vai Maisalassa vaiko ihan Alakylässä? Olihan siellä 
muitakin paikkoja. Kuka oli paras kaverisi? Mitä 
leikkejä leikitte? Missä olivat parhaat marjapai-
kat? Kävitkö koulua? Muistatko naapuritalojen 
nimet? Varmaan olet kertonut näitä asioita myös 

Joululahjaksi 
Koivisto pähkinänkuoressa 10 €
Koivistolaiset evakossa 25 €
Koiviston arkielämää 25 €
Koiviston merenkulun historia 8,5 €
Honkalaivat ja halkolastit 8,5 €
Koiviston historia 15 €
Länsikannaksen murrehistoria 8,5 €
Sanaparsii Koivistolt 8,5 €
Neljännesvuosisata lottatyötä Koivistolla 5 €’
Kannakselaistytöstä evakoksi tynkä-suomeen 5 €
Koiviston Yhteiskoulu, matrikkeli 5,5 €
Merenkävijän muistelmia 5 €
Koiviston kolmet kasvot 6 €
Kurkela-Hoikkala kuvina 20 €
Koivisto-Koivisto, laulukirja 15 €
Koivisto-vaakuna, postimerkki, I-luokka 2 €
Koivistolaiset 1939 5 €
Lisäksi postimaksu

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

jälkipolvillesi. Kerro taas ja kysy samalla, haluavatko 
he sukujuuriinsa ja koivistolaiseen perinnetietoon 
liittyviä viestejä Vatnuorin kyläyhdistykseltä. Niitä 
voi saada suoraan, jos toimittaa meille yhteystiedot 
(nimi, osoite, sähköposti, puhelin). 

Täytä yhdistyksen verkkosivulla www.vatnuori.fi 
oleva Haluan lähettää yhetystietoja -lomake, tai lä-
hetä sähköpostia osoitteella jorma.kallonen@nic.
fi, tai kirje osoitteella Jorma Kallonen, Paimiontie 
408-3, 21530 Paimio, tai soita puh. 0400-834 723. 

Vatnuorin kyläyhdistyksen hallitus

 - Menneiltä ajoilta kiiskiläläisten kertomana 10€
   Haastattelut saatavina myös alkuperäisinä 
   äänitteinä CD- levyllä

Netissä näkyvä ”Virtuaali Kiiskilä” on tarvittaessa 
saatavana myös DVD:nä. Uusi osoite www.kiis-
kila.info.
 
Tuotteita rajoitetusti myynnissä. 
Hinnat postituskuluineen,

Tiedustelut 
  Martti Kurki
  Ohjaajantie 3 F 66, 00400 Helsinki
  puh 050-301 3528
  kurki.martti@kolumbus.fi 

Kiiskilän kylätoimikunnan myyntituotteet


