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ivijärvellä syntyi ja
asui 1635 Simo Steen
-niminen henkilö. Jo

nuorena pakeni hän nälkää Kivi-
järveltä Turkuun ja pantiin siellä
irtolaisena sotamieheksi. Monet
vuodet hän osallistui Kaarle X so-
tiin ympäri Eurooppaa. Hän oli 4
vuotta Nevanlinnassa ja rajanvar-

tijana Lopissa. Siellä hän tutustui
Anna Mariaan (vihitty 1670) ja
otti eron kruununpalvelusta ja
siirtyi uudisraivaajaksi Mujalle
(Inkeriin) verovapaana 10 vuo-
den aikana. 

Simo ja Anna Maria Steenille
syntyi kuusi lasta: Paavo, Liispet-
ta, Justiina, Matleena, Antti ja Su-
sanna. Antti syntyi 1675.  Isä Si-
mo Steen kuoli 50-vuotiaana kah-

den lapsensa Paavon ja Liispetan
kanssa rokkotautiin, joka vei
puolet Mujan asukkaista. Antti
oli tuolloin 10-vuotias.

Antti-pojasta tuli iso mies, kah-
den sormen leveyttä vailla kolme
kyynärää. Hän oli korvenraivaaja
ja karhunmetsästäjä, joka eli isän
kuoltua aluksi äitinsä ja sisarus-
tensa kanssa. 1704 hän nai Mar-
gareta Lydmanin. Myöhemmin
Antti Kivekkäästä tuli suuri sissi-
ja sotapäällikkö. Hän kuoli 70-
vuotiaana 1745.

Antin sisar Justiina Steen meni
naimisiin Taneli Luukkosen
kanssa. 1712 kuollut Luukkonen
ehti toimia sissipäällikkönä ja ki-
vekkäiden johtajana. 

Tietosanakirjojen mukaan Ki-
vekkäät olivat suuren Pohjan so-
dan aikana Inkerissä ja Suomessa
muodostuneita talonpoikaisia sis-
sijoukkoja, joita nimitettiin nii-
hin kuuluneen inkeriläisen sissin
Kivekkään mukaan. 

Antti Kivekkäästä kertoo E.
Pärnäsen kaksiosainen historialli-
nen romaani Antti Kivekäs I-II.
Kirjoja voi lainata kirjastosta. 

Mistä on
Kivijärven 

Kivekkäät tehty?
Paikkakuntaamme tuntemattoman voi olla vaikea ymmärtää,

miksi usean kivijärvisen takinselkämyksessä lukee Kivekkäät 

tai miksi vuosittain valitaan Kivekäs. Kaikella on taustansa, 

historiansa. Kunnanhallitus on 17.9.1990 tutkaillut Kivijärven

historiaa ja päättänyt hyödyntää sitä tietoa, että Kivijärveltä 

lähtöisin olevan Simo Steenin poika Antti Steen (Kivekäs) on 

toiminut eläessään suuren liikkeen keulahahmona ja jättänyt

jälkensä historiaan. Voi sanoa, että hän oli taistelija, voima-

hahmo ja uhrautuja. Mikä siis parempi nimi urheiluseuralle

kuin Kivijärven Kivekkäät tai tunnustusta ansainneelle kuin 

Kivijärven Vuoden Kivekäs!

Kivekäs 2002 Liisa Saari luovut-
tamassa kiertopalkintoa Kivekäs
2003 Kaarlo Masalinille.

KIVIJÄRVEN KIVEKÄS

1993 Heimo Kotilainen
1994 Lilli Rotkirch
1995 Aaro Leppänen
1996 Esko Tikkanen
1997 Liisa Heikinheimo 
1998 Onni Peltonen
1999 Markku Hakanen
2000 Irja Kinnunen
2001 Antti Kainulainen
2002 Liisa Saari
2003 Kaarlo Masalin

K

Kivijärven Kivekäs 2000 Irja Kin-
nunen luovuttaa kiertopalkinnon
Antti Kainulaiselle. 
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”Laiwakauppa. Kauppias Anjelin
Kiwijärvellä on ostanut pienem-
män höyryaluksen, jota hän aiko-
nee etupäässä omana tarpeinaan
Kiwijärven wesistössä. Laiwa tuo-
tiin joulukuun wiimeisenä päiwänä
Myllymäen ja Karstulan kautta,
jossa se pitkin matkaa herätti eri-
tyistä huomiota. Kaikkia sitä näh-
dään Puolimatkan sydänmailla. Ih-
mettelyä herätti paikkakuntalaisia
kun joku kesä sitten uuden maan-
tien saatuaan näkiwät kahden he-
wosen waunut ja
nyt taas

laiwan. Mikähän mahtanee olla
kolmas ihme. Joka elää, saa ehkä
wielä nähdä rautatiejunan samoile-
wan samoilla sydänmailla.” 

Suomalainen-lehdessä oli
27.5.1904 uutinen: ”Laivaliike
Kiwijärvellä. Maanwiljelijä Lauri
Westerinen Kiwijärweltä on osta-
nut Keiteleen wesistöllä tähän asti
liikkuneen Sorsa-nimisen höyrylai-
wan, joka tulee liikettä wälittä-
mään Kiwijärvellä, jonka ympä-
ryksille on useita laiwasiltoja py-
säyspaikkoja warten tehty. Hellun-
tain lauwantaina aloitti laiwa kul-
kuwuoronsa. -Nyt on wihdoinkin
totetutunut jo kauwan uneksittu
toiwo saada laiwaliike Kiwijärvel-
le, joka on sisämaan suurempia
järwiä. Aina sitä edistytään.”

Sorsa oli 12 metriä pitkä höyry-
pursi, jonka Suolahden Laivaosa-
keyhtiö oli rakennuttanut Tampe-
reella 1903 ja joka oli sen kesän
liikennöinyt Suolahden-Su-
miaisten välillä. Kivijärvellä sii-
tä tuli Kivijärvi ja se alkoi kul-
kea  järven eteläpäässä sijait-
sevalta Leppälän kylältä

(nyk. Kannonkoski) Kivijär-
ven kirkolle sekä järven pohjois-

Entisajan ihmiset elivät

luonnonarmoilla ja 

-ehdoilla. Liikkuminen 

ison pitäjän sisällä ei ollut 

helppoa suuren järven 

halkaisemassa kunnassa.

Kehitystä tapahtui ja 

ihmeitä koettiin, kuten 

seuraavasta 5.1.1898 

julkaistun Suomalainen

-lehden artikkelista 

ilmenee. Lähteinä on 

käytetty Kivijärven kirjaa

ja Timo Lehmusen

aineistoa s/s Kivijärvestä.

Kauwan
uneksittu
toiwe täyttyy
– Kivijärven laivaliikenteestä
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päähän Saarensalmeen. Lauantai-
sin ja sunnuntaisin kuljetettiin
kirkkokansaa muualtakin. Lisäk-
si alus hinasi tukkeja Westerisen
Kannonkoskella olevalle sahalle.

Suomalainen-lehdessä 1.7.1904
ilmoiteltiin seuraavaa:

Höyrywene Kiwijärvi, päällikkö
Juho Seppänen - lähtee Seppälän
kylästä:
• joka lauwantai kello 7 a.p. kir-

kolle, josta palaa Leppälän ky-
lälle kello 5 j.pp, haettuansa
kirkkokansaa joka toinen lau-
wantai Lokalahden ja Huhmar-
lahden silloista ja joka toinen
lauwantai Talwiaisten, Kärsän
ja Saaren salmen silloista, alka-
en ensi kerran Loka- ja Huhmar-
lahden reitillä heinäkuun 2 p:nä.

• joka sunnuntai kello 6 a.p. kir-
kolle, josta palaa kirkonmenojen
päätyttyä joka toinen sunnuntai,
alkaen heinäkuun 8 p:nä, Loka-
ja Huhmarlahden kautta ja joka
toinen sunnuntai suoraan Leppä-
län kylän kautta Saaren sal-
meen, jossa silloin yöpyy.

• joka maanantai, paitsi silloin,
kun laiwa yöpyy Saaren salmes-
sa ja lähtee sieltä kello 6 a.p.
kirkonkylän kautta Leppälän
kylälle, tiistaisin, keskiwiikkoi-
sin ja perjantaisin kello 8 a.p.

kirkolle, josta palaa kello 8 j.pp.
Leppälän kylälle;

• joka torstai kello 7 a.p. kirkon-
kylän kautta Saaren salmeen,
josta palaa samaa reittiä takai-
sin samana päiwänä.

Tullen mennen poikkeaa laiwa
matkansa warrella olewissa sillois-
sa, ottaen mukaansa matkustajia ja
lastia…

Ilmeisesti Kivijärven kuljetus-
tarpeet olivat sen verran suuret,

että pieni Kivijärvi oli siihen riit-
tämätön, sillä jo syksyllä 1904
Westerinen tilasi uuden aluksen
Veljekset Friisin konepajalta Kok-
kolasta. Laiva valmistui keväällä
1905 ja kuljetettiin osina Kivijär-
ven rantaan, jossa se koottiin.
Aluksen nimeksi tuli Westerisen
vaimon mukaan Riikka. Kivijärvi-
laivaa isommassa Riikassa oli 28
hevosvoimainen höyrykone. Ke-
sällä 1905 Lauri Westerinen saat-
toikin sitten komeasti ilmoitella:
”Höyrywenheet Kiwijärven we-
sistössä wälittäwät tämän kesän
aikana kulkuwuoroja…” Tämä
kahdella laivalla liikennöinti jäi
kuitenkin yhteen kesään, sillä
Vesterinen siirsi Kivijärvi-laivan
Pääjärveen.

22-metrinen rautalaiva Riikka
liikennöi järvellä vuoteen 1916
asti, jonka jälkeen se siirrettiin
Keiteleelle. Laivaliikenteen loput-
tua itärannan asukkaat joutuivat
todelliseen tyhjiöön ja paluu sou-
tuveneiden käyttöön tuntui han-
kalalta. Moottoriveneet yleistyi-
vät kuitenkin 20-luvun lopussa ja
myöhemmin autoistuminen ja
paremmat tieyhteydet toivat hel-
potusta liikkumiseen.

Luonnon muovaamaa talvimaisemaa Veljesmajan lähistössä.
Kuva: Ahti Poikolainen

Kuva: Lauri Kinnunen

Kunnon railoja Kuivaselällä Yrjönsaaren ja Lehmisaaren läheisyydessä.
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Sodan melskeen jaloissa

Joulupuu on rakennettu oman poppoon kanttiiniin.
Vanhat masit silloin oottaa milloin päästäis siviiliin.

Olis aika nyt jo päästä kotiin viettään joulua 
onhan kaks ja puoli vuotta käyty tätä koulua.

Kranaatit on lähetetty joulupakkauksina.
Vanjan lahjat on myös saatu tänne samanlaisina.

Kuusessa ei kynttilöitä ole joulukukkina.
Vanja hiipii Syvärillä hiljaa joulupukkina.

Nyt ne loistaa kynttilöinä kirkkaat valoraketit
vaaralliset laadultansa sodan joulupaketit.

Joulupuuron syönti sentään menee vanhaan tapahan,
että voidaan ensi joulu viettää maansa vapahan.

Se on toivo jokaiselle kunpa niin myös käydä vois.
Kotikylän kirkonkellot joulurauhaa silloin sois.

Joulu
Syvärillä

1943

Kivijärven miehetkin ovat

olleet sotaväessä – miesten

opissa – ja taistelleet itse-

näisen Suomen puolesta.

Olosuhteiden kanssa on

jouduttu elämään. Nyt ja

silloin. Matti Ruusuvirta 

kirjoitti 1946 Kuopiossa 

sotaväessä ollessaan laulu-

vihkoon erilaisesta joulusta.
Kuva: Kivijärven kotiseutukokoelma

Kirkonkylän entisiä maisemia.


