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Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien

Karjalainen piirakkakurssi
Teksti Satu Hovi
Vietän kaunista lauantaipäivää sisätiloissa kuumassa keittiössä.
Useat käsiparit liikkuvat nopsaan piirakoita rypyttäen.
Kuva: Jorma Kallonen

Tänään leivotaan erilaisia piirakoita: rusupiirakkaa hapanjuuritaikinasta, kaalipiirakkaa,
riisipiirakoita, perunapiirakoita,
puolukka - porkkanapiirakkaa ja
iso pullakranssi. Vatnuorin kyläyhdistys järjesti jo neljättä kertaa
piirakkakurssin, ja seuraavana päivänä piirakkajuhlat. Toista kertaa
peräkkäin ne järjestettiin Pornaisten yläasteella. Piirakkakurssin veti
Paula Hovi. Piirakkajuhliin saapui
väkeä monilta eri paikkakunnilta:
Pornaisten lisäksi muun muassa
Askolasta ja Porvoosta, pitkämatkaisimmat aina Turusta saakka.
Rusupiirakasta olenkin kuullut paljon. Monet ovat kertoneet
tästä herkusta vesi suupielistä tirskahdellen, mutta vasta nyt sain
sitä maistaa. Tapani- setä ja Nina- serkku tekevät niitä, ja minä
käyn uteliaana kurkkaamassa eri
työvaiheita. Ensin kaulitaan kaksi
pellin kokoista taikinalevyä. Sitten
hakataan raa'at perunat pieniksi
kuutioiksi. Piirakkapohjan päälle
levitetään siankylkisiivuja, joiden

Voivesikylvyn
saaneet karjalanpiirakat ne vasta
hyviä ovatkin.
päälle tulee tuuman kerros perunahakkelusta. Sitten uusi siansiivukerros, nyt savustettuja siivuja,
ja suolaa, lopuksi kansi päälle. Se
liimataan kiinni vedellä. Piirakka
voidellaan vedellä, ja sitten uuniin 225 asteen lämpöön. Voi, että maistuukin hyvältä! Haluaisin
syödä yksin koko pellillisen.
Teen vehnäkuoritaikinan kaalipiirakkaan. Olen itse siirtynyt
leipomaan lähes kokonaan täysjyväjauhoihin, ja mielelläni käytän
niitä nytkin. Täysjyväjauhoilla leivotut kakut ja piparkakut maistuvat minusta tavallista paremmilta.
Taimi höyryttää kaalisuikaleita
piirakan täytteeksi. En tiennytkään, että höyryttäminen kestää
niin kauan, että kaali on kuul-

Paula Hovi asettelee piirakoita tarjolle.
Kuvassa rusupiirakkaa, kaalipiirakkaa sekä riisi- ja perunapiirakoita. Kuva: Jorma Kallonen

loontunut kiiltäväksi. Nyt osaan
itsekin tehdä siitä maittavampaa.
Sirkku keittää riisipuuroa piirakoiden täytteeksi. Nesteeksi lorautetaan kunnolla kermaa. Hän
tekee myös perunamuusin perunapiirakoita varten. Hämmästelen
kovin, kun sitä vatkataan kauan
vatkaimella valkeaksi lumeksi.
Karjalanpiirakoiden ruiskuori
ei ole hapantaikinaa. Opettelen
karjalanpiirakoiden kuoren kaulimista, ja rypyttämistäkin. Päivi ja
Eeva-tyttökin kaulitsevat kuoria.
Niina ja Siiri ovat todella taitavia
ja ahkeria, ja heidän piirakkansa
rypyttyvät kauniisti kuin itsestään. Vielä on minulla harjoittelemista siinä asiassa. Eeva K.
kehottaakin minua vast'edes leipomaan piirakoita joka ainoa lauantai, kuten ennen tehtiin. Niitä
syötiin lauantai-iltana saunan jälkeen iltapalaksi. Taidan ottaa sen
tavaksi, sillä vasta uunista otetut,
voivesikylvyn saaneet karjalanpiirakat ne vasta hyviä ovatkin. Kieli
vähän paloi, mutta kyllä niitä silti
kannatti maistaa...
jatkuu sivulla 3

Paula leikkaa kranssin kauniiksi saksilla. Kuva: Satu Hovi

Piirakkajuhliin tuli runsaasti väkeä. Kuva: Jorma Kallonen
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Hartaast´

Riisuttu malli

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Ilo pintaan…
..vaik syän märkänis. Ensimmäistä kertaa kuulin tuon
lauseen ala-asteen päättyessä, kun englannin opettajamme Mäkeläisen Jorma kannusti meitä yhteisen koulutaipaleen päättyessä. Se oli minulle myös ensimmäinen
kerta, jolloin tajusin jonkun muun kuin sukulaisen
haluavan tuoda omaa karjalaisuuttaan ja karjalaista elämänasennettaan neuvoksi hämäläisille viilipytyille.
Tuo lausahdus on sittemmin aina silloin tällöin putkahtanut esiin, ja elämän edetessä sen merkitys on syventynyt ja selkiytynyt. Se ei tarkoita, etteikö surussaan
saisi itkeä. Se ei tarkoita, että pitäisi teeskennellä jotakin muuta kuin mitä on. Se ei tarkoita, että sisulla ja
irvistyksellä läpi vaikka harmaan kiven. Se ei tarkoita
edes sitä, että pitäisi olla ikipositiivinen. Minusta se
tarkoittaa sitä, että suurimmassakin murheessa elämän
hyvät asiat ovat niitä, jotka ihmistä eteenpäin kantavat.
Ja se tarkoittaa, että vain elämänilo pystyy murtamaan
murheen.
Olen tuskallisen läheltä seurannut suuren murheen
kohtaamista. Ja ihmetellyt, miten elämänilo, ilon pintaan tuominen, on tuntunut ainoalta oikealta tavalta
kohdata suuri sydämiä raastava menetys. Tämän konkreettisemmin en tuota Ilo pintaan vaik syän märkänis
–lausahdusta ole nähnyt elettävän todeksi. Ja eivätkö
nuo ihmiset, jotka näin toimivat, olekin juuriltaan karjalaisia. Jokin ihmeellinen voima tuossa elämänasenteessa on.
Samaa asennetta on laulun sanoissa, jotka kehottavat
istuttamaan omenapuun, vaikka tuli tukkaa nuolisi, ja
jotka kehottavat rakentamaan siellä missä koti maahan
sortuu. Samaa asennetta oli Armi Ratian ajatuksissa:
”On vain yksi velvollisuus -kauneus. On vain yksi todellisuus -unelma. On vain yksi voima -rakkaus”. Ainut
tapa, jolla osaan kuvitellakaan, että elämää suuremmasta surusta voisi selvitä, on tuo elämän ilon pintaan tuominen.

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.

Meille tuodaan tuore joulukuusi ajoissa ennen joulua. Sitä
ei tuoda sisälle, vaan sillä on perinteinen paikka talon nurkalla. Se koristellaan ulkokynttilöin ja värillisin ledvaloin.
Tähti laitetaan latvaan. Siinä se sitten on ohikulkijoittenkin ilona aluksi läpi vuorokausien ja joulun mentyä ajastimen mukaan lähinnä öisin. Nuutin tai vasta kynttilänpäivän jälkeen kuusi riisutaan valoista ja sitten se seisoo kesään
asti riisuttuna. Se tuotiin ja se lähtee riisuttuna.
Joskus meille opetettiin, että yksinkertainen on kaunista. Tyylikkäästi puetut ihmiset noudattavat tätä linjaa.
Puvun leikkaus ja korun selkeät muodot
tekevät asusta hyvän näköisen. Myös se,
miten puvun kantaja kävelee ja käyttäytyy, puhuvat puolestaan. Muistamme,
miten vierastimme jo nuorena sellaisia,
jotka ripustivat monenlaista rihkamaa
päällensä ja vielä lisäksi käyttivät räikeitä värejä huulissaan, kynsissään ja vaatteissaan. Vanhempi sananlasku tulkitsee
asian: “Rumat ne ryysyillä korreiloot”.
Tämä sananlasku toimi lohdutuksena
myös meille, joilla ei ollut varaa sodan
jälkeen mihinkään ylimääräiseen.
Uskovaiset opettivat myös lapsilleen, että kaikkien pitäisi hyväksyä itsensä Jumalan luomistyönä, eikä sen vuoksi maalailla itseään, eikä ripustella päällensä sellaista, mikä
liikaa kiinnittäisi huomiota. Vaatimattomuutta pidettiin
hyveenä. Ja tottahan se on, että vaikka tytöt luulivatkin
poikien pitävän enemmän kirkkaaksi maalatuista huulista,
se ei pidä paikkaansa. Puhtaus ja kauneus sen sijaan
puoltavat paikkaansa. Sekä
hyvä , ei liian vahva tuoksu.
Miehethän ovat aina Suomessa rakastaneet metsän
ja meren tuoksua. Myös
tytöt pitävät pojasta, joka
Rakas äitimme, mammamme,
on siisti ja puhdas: sekä
isomammamme
ulkonäöltä että puheissaan.
Raamattukin puhuu
riisutusta mallista. Ensimmäiset ihmiset asuivat
riisuttuina kunnes tulivat
o.s.Peippo
synnin pettämiksi. He
s. 11.8.1920 Koivistolla
tekivät itselleen vaatteita,
k. 1.1.2011 Naantalissa
mutta näyttää siltä, että Jumala näki kuitenkin heidät
Ikävöiden
alastomina. Voisi melkein
Pirkko,Erkki ja Ari
päätellä monista RaamaAija ja Tuomo
Kirsi,Lauri ja Aleksi
tun kertomuksista, että JuMarko,Julia ja Jesse
malan edessä me olemme
Leena, Taisto ja Juha
kaikki riisuttuja malleja.
Sukulaiset ja ystävät
Vieläpä aika likaisia malOi Tuonen enkeli armias
leja, koskapa psalmin kirlepo
lempeä äidille anna.
joittaja sanoo, että vaikka
Hänet siivin kirkkahin kuljeta
hän pesisi itsensä lipeällä,
ikirauhan rantahan kanna.
kuitenkin hän jäisi saastaiseksi. Ja kyllähän meistä
Siunaus toimitettu
itse kustakin on tuntunut
läheisten läsnäollessa.

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

jonkun ruman puheen tai teon jälkeen kuin pitäisi kuurata
itseään enemmänkin. Lopuksi on pitänyt mennä pyytämään anteeksi ja yrittää sovittaa pahat tekonsa.
Job toteaa yksikantaan: (Job 1: 21) “Alastomana minä
tulin äitini kohdusta ja alastomana minä sinne palajan”.
Toisin sanoen : Me synnymme tänne riisuttuna ja lähdemme viimeiselle matkallemme riisuttuina. Kaikki ajallinen
kunnia, koreus ja omaisuus on jätettävä tänne. Vanha laulu
toteaa: “Ei koreus, kultas, hopeas voi seurata sua kuolemass.
Ne kaikki sulta tänne jää, kuule se rakas ystävä”.
Kuitenkin meitä kehotetaan monessa
Raamatun kohdassa pukemaan alastomat lähimmäisemme. Jos meillä
itsellämme on kaksi vaatetta, mutta
jollakin ei ole yhtään, pitäisi jakaa
omastaan luontevasti, itseään kehumatta. Vieläpä viimeisen tuomion
päivänä Jeesus kehuu niitä, jotka
näkivät alastoman ja pukivat hänet
ja moittii niitä, jotka sulkivat sydämensä toisen hädän hetkellä.
Yksi puku on kuitenkin, joka
kelpaa verhoksemme Jumalan edessä. Se on rakkaan Vapahtajamme valmistama vanhurskauden vaate, hääpukumme. Jos se ei ole vielä löytynyt,
kannattaa tosissaan etsiä sitä ja ottaa se vastaan, kun sen
vielä voi ilmaiseksi saada.

“Rumat ne
ryysyillä
korreiloot”

Aino Kerttu

TUULI

Aineisto mieluiten digitaalisena:
studio@salokanneltoivonen.fi
Muussa tapauksessa paperikopiot ja/
tai disketti, 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.

Alkavan kevään terveisin Valma Luukka

Rakkaamme

Maija Kaarina
RANTANEN
o.s. Ahokas

s. 18.3.1927 Koivisto
k. 27.12.2010 Turku
Nyt olen vapaa ja mukana tuulen,
saan kulkea rajoilla ajattomuuden.
Olen kimallus tähden, olen pilven lento,
olen kasteisen aamun pisara hento.
En ole poissa, vaan luoksenne saavun
mukana jokaisen nousevan aamun.
Ja jokaisen tummuvan illan myötä
toivotan teille hyvää yötä.
			

Vuokko Laatio

Esko
Päivi
Kari
Kimmo
Leena perheineen
Eero perheineen
Olli perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Äiti, meillä on Sinua suunnaton ikävä.
Päivi, Kari, Kimmo

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Kiitos osanotosta suruumme.

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 7e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja
kirjoituksia julkaistaan seuran kotisivuilla
www.koivistolaiset.net, jossa myös tämäkin lehti on luettavissa myöhemmin.

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 —
Karjalainen
piirakkakurssi
jatkuu sivulta 1
Porkkanat keitetään
vähässä vedessä, muusataan
ja sekoitetaan murskattujen
puolukoiden kanssa. Paula
leipoo pohjaksi levyn pullataikinasta, ja rypyttää reunat
kauniisti. Paula tekee myös
komean pullakranssin. Mietimme neljällä letittämistä,
mutta Paula päätyykin koristelemaan kolmella letitetyn kranssin leike kuvioin.
Hyvin kaunis siitä tuli!
Olen itse kiinnostunut
keskiajasta, ja olin mielissäni, kun kurssilla käytettiin
aitoja, jo vuosisatoja käytettyjä raaka-aineita: täysjyväjauhoja, voita ja kunnon kermaa. Vain aidoista
tuotteista tulee hyvä maku.
Tuleepahan lähdettyä lenkille hyvillä mielin voita
tirskuvan piirakkalounaan
jälkeen... Aionkin jatkaa
karjalaisen piirakkaperinteen tutkimista aina keskiajalle saakka.

Niina ja Siiri leipovat karjalanpiirakoita. Kuva: Satu Hovi

Opin, että karjalaisia
piirakoita on montaa sorttia, emmekä tehneet läheskään kaikkia. Joka talossa
oli suosikkinsa, ja myös
oma tapa leipoa niitä. Jäämme odottamaan seuraavaa
kurssia ja piirakoita, joita
en vielä koskaan ole tehnyt.

Saimi sekoittaa survotut puolukat ja keitetyt porkkanat
piirakan täytteeksi.

Tapani ja rusupiirakan pohja. Kuva: Satu Hovi

		
		
		

Suomen
Koivisto-Seura r.y.
Perustettu 1948

Toimii koivistolaisten yhdyssiteenä
- järjestää kotiseututilaisuuksi
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- suorittaa kotiseutukulttuuriin liitty
vää kokoamista ja tallentamista.

www.koivistolaiset.net

Tänään oli yksi vuoden tärkeimpiä päiviä KoivistoSeuran näkökulmasta katsottuna. Kokoontuihan vuosikokous Porvoossa. Paikalle oli saapunut kuutisenkymmentä aktiivista jäsentä. Se sujui lämminhenkisenä ja
yksituumaisena siitäkin huolimatta, että johtokunta
joutui esittelemään n. 13000 euroa alijäämäisen tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta. Huono tulos on monien
tekijöiden summa, mutta ehkä merkittävin on kuitenkin se, että luonnollisen poistuman kautta seuran jäsenmäärä on parin viime vuoden aikana laskenut melkoisesti. Samaan aikaan Koiviston Viestin suhteellinen
kustannusosuus seuran taloudessa on kasvanut ja lehti
maksaa nyt n. 23 euroa vuosikerralta. Se syö jäsenmaksusta valtaosan. Parisen euroa numerolta ei toki ole
kovinkaan merkittävä hinta perinteitä hyvin vaalivasta
lehdestä. Mielestäni Koiviston Viesti on must ja uskon
jäsenkuntammekin ajattelevan juuri näin. Heti täytyy
myös todeta, ettei johtokunnalla ole mitään aikomuksiakaan ryhtyä ensimmäiseksi karsimaan lehden ilmestymistä. Sisältöön sen sijaan tulee satsata niin, että se
entistäkin paremmin puhuttelee myös nuorempia koivistolaispolvia, joita seura kaipaa joukkoonsa kipeästi.
Seuran jatkuvuuden turvaamiseksi joudutaan jäsenmaksua tänä vuonna nostamaan 4 eurolla, 28 euroon. Tämäkin edellyttää tiukkaa taloudenhoitoa ja
samanaikaisesti toimintojen tehostamista siellä missä se
on mahdollista. Kaikesta huolimatta toiminta kyetään
turvaamaan vähintäänkin nykyisellä tasolla. Jäsenmaksun nostopäätös syntyi täyden yksimielisyyden vallitessa.
Vanha johtokunta sai valtuudet jatkaa tehtävässään
ja puheenjohtajallekin myönnettiin jatkoaika. Sääntöjä muutettiin toiminnan tarkastuksen osalta siten, että
tilintarkastajien tilalle valitaan jatkossa yksi toiminnan
tarkastaja ja hänelle varahenkilö. Muutos vaatii voimaan
tullakseen vielä toisen käsittelyn, joka päätettiin tehdä
Koivisto-juhlien yhteydessä Lahdessa heinäkuussa.
Yhteistä huolta kannettiin kokouksessa Koivistojuhlien tulevaisuudesta. Johtokunta velvoitettiin tarkastelemaan erilaisia vaihtoehtoja juhlien turvaamiseksi
myös tulevina vuosina. Niistä ei missään tapauksessa
haluta luopua. Juhla kuuluu kiinteästi Koivisto-Seuran
brändiin ja koetaan kaikille toimijoille tärkeäksi tapahtumaksi.
Kaiken kaikkiaan vuosikokouksesta jäi hyvä maku, etenkin kun yhdessä tuumin päätettiin ryhtyä
huolehtimaan siitä, että nuoremmat polvetkin saadaan
mukaan Koivisto-Seuran toimintaan.

Lähikuva juhlakranssin koristelusta. Kuva: Satu Hovi

		***
Suomi valmistautuu eduskuntavaaleihin. Puhetta ja itsekehua tulee tuutin täydeltä ja rintakuvia teemoineen
alkaa olla esillä. Näissä vaaleissa sosiaalisen median
osuus korostuu voimakkaasti. Sen merkitys on kasvanut myös mainonnan välineenä. Eduskuntavaalit ovat
tärkeä tapahtuma, valitaanhan nyt ne 200 suomalaista,
jotka seuraavan neljän vuoden aikana päättävät meidän hyvinvointiimme ja tulevaisuuteemme vaikuttavista asioista. Tämänkertaiset vaalit ovat erityisen haastavat. Valintaa saattaa helpottaa, jos löytää henkilön,
johon luottaa niin, että olisi valmis antamaan hänelle
omien - myös raha-asioidensa hoitamisen.

Perunat hakataan pieneksi hakkelukseksi rusupiirakkaa
varten. Kuva: Satu Hovi

Juha-Veikko Kurki

Puheenjohtaja, Juha-Veikko Kurki
Koivistontie 2 C, 02140 Espoo
puh. 09-541 6751, 0400-601 838
Varapuheenjohtaja, Tuula Koppinen
Rauhalanpuisto 10 B 36, 02230 Espoo
puh. 050-516 5651
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 L.ranta p. 05-5448850

Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Proomukatu 6 A 14, 15140 Lahti
puh. 040-564 9341
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 050-548 1601
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj
07190 Halkia
puh. 019-664 8112
Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä
varalla Hannu Veijalainen, Lahti

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
varalla Airi Saarinen, Turku
Seppo Mäkinen, Kouvola. 040-506 0430
varalla Martti Karvonen, Kausala
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Riitta Nurmi, Porvoo. 041-455 8885
varalla Marja-Leena Montonen, Porvoo
Hanna Silfver, Piispanristi. 02-243 2940
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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Koivistolaiset kokoontuivat Porvooseen
Koivisto-Seuran talvipäivää vietettiin jälleen Porvoon Irisravintolassa. Koivistolaiseen tunnelmaan päästiin heti kättelyssä,
kun ennen kokouksen alkua juotiin ”kohvit” ja rupattelu saattoi
alkaa. Väkeä oli tullut paikalle vähemmän kuin edellisvuosina.
ideoita. Erityisesti ajatus seuran
internet-sivujen päivittämisestä
sai kannatusta.
Jäsenmäärän lasku tuntuu
myös seuran taloudessa. Viime
vuoden tilinpäätös oli alijäämäinen, joka johtui paitsi jäsenmaksutulojen vähenemisestä, myös
kulujen kasvusta. Jotta alijäämää
ei pääsisi syntymään jatkossa, päätettiin nostaa seuran jäsenmaksua 24 eurosta 28 euroon. Tälle
vuodelle esiteltiin tarkkuutta ja
varovaisuutta käyttäen laadittu
budjetti.
Alkuu oli kohvii ja vehnästä

Mistä seuralle uusia
jäseniä?
Puheenjohtaja Juha-Veikko Kurki avasi vuosikokouksen synkällä
aiheella. Koivisto-Seuran jäsenmäärä jatkaa laskuaan. Vuoden
2010 lopussa jäseniä oli 1747,
poistuneita edellisestä vuodesta
oli noin 200. Jotenkin olisi siis
saatava nuoremmat sukupolvet
kiinnostumaan koivistolaisuudesta. JiiVeen sanoin: ”Nuoriahan me
olemme kaikki, mutta olisi kiva
nähdä vielä nuorempia.”
Koivistolaiset eivät suinkaan
ole neuvottomia haasteen edessä.

30.7.-31.7. Kesän 2012 järjestäjäkaupungista ei sen sijaan ole vielä
tietoa. Vuosikokouksen puheenjohtaja Pentti Karvonen vetosi
seuran jäseniin, jotta halukkaita
järjestäjiä löytyisi. Tavallises-

ti juhlapaikat ja järjestäjät ovat
olleet tiedossa usealle vuodelle
eteenpäin.
Essi Salmenkivi

Ei muutoksia hallitukseen

”Nuoriahan me
olemme kaikki,
mutta olisi kiva
nähdä vielä
nuorempia.”
Jäsenhankinta-aiheesta käytettiin
useita puheenvuoroja ja esiteltiin

Puheenjohtajana jatkaa vielä tämän vuoden JiiVee Kurki, joka
kuitenkin varoitti haluavansa
seuraavassa vuosikokouksessa
luovuttaa tehtävän eteenpäin. Varapuheenjohtajana toimii tänäkin
vuonna Tuula Koppinen, samoin
sihteerinä Virpi Huhtanen.
Koivisto-Seuran sääntöihin
tehdään pieniä muutoksia. Koska
uusi laki ei hyväksy maallikkotilintarkastajia, Koivisto-Seuralle
valitaan jatkossa tilintarkastajien
sijaan toiminnantarkastaja. Käytännössä kyseessä ei siis ole suuri
muutos. Sääntömuutokset tulevat
voimaan vasta, kun niistä päätetään vielä toisessa kokouksessa.
Päätettiin, että heinäkuun Koivisto-juhlien yhteydessä järjestetään
ylimääräinen kokous.

Los Cantantes

Runonlausuntaa ja laulua

Kokoukseen osallistujia

Talvipäivien juhlaohjelman avasi porvoolainen laulu- ja kitararyhmä Los Cantantes Koiviston
valssilla. Yleisön joukosta yksi jos
toinenkin yhtyi lauluun. Tuttujen
kappaleiden lisäksi kuultiin eksoottisempi espanjankielinen Mi
caballo blanco, joka kertoo valkoisesta hevosesta.
Runoryhmä Kailakat ilahdutti ja liikutti taidokkaasti lausuen
ensin Larin Parasken runon ja
sitten uudempaa runoutta Lassi Nummelta. Lopuksi Kailakat
lausui Eeva Kilven runon Elämän
evakkona. Porvoon koivistolaisten puheenjohtaja Riitta Nurmi
sai Kailakoilta tämän runon sanat
kehystettyinä.

Kesällä Lahteen
Tämän kesän Koivisto-juhlat
järjestetään Lahdessa heinäkuun
viimeisenä viikonloppuna, siis
Lopuksi maistui ruoka

Ravintola Iriksessä on monipuoliset tilat kokous-, koulutus- ja juhlakäyttöön
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Nukke-terveisiä taas
Turun puolesta !
Nukkeprojekti jatkuu ja se jatkuu ennen kaikkea siksi, että jo ennen
meitä ovat perniöläiset tehneet nukkeja ja heiltä lähti paitsi kipinä,
myös kudontaohjeet, kaavat ja ennen kaikkea saatiin puettu nukke malliksi. Terttu Junnisen piironginlaatikossa 38 vuotta säilyttämät ohjeet
kaavat ja mallit tulivat tosi tarpeeseen. Eikä tullut Pirjo Harju turhaan
aarteineen Turun ja ympäristön Koivistolaisten pakeille. Innostusta,
tekijöitä ja sisua löytyy ja kun nuket valmistuvat olisi varmaan paikallaan pitää perniöläisten kanssa yhteinen nukkemuistelo, josta Viestin
lukijatkin saavat kuulla.
Kaunis KIITOS Pirjolle ja perniöläisille ja aiheeseen palataan tulevissa tarinoissa.
Vielä vähän hankintakuulumisia: rintakoruja on jo valmiina 61 kpl.
Nauhaa naapurimaasta ei saatukaan, vaan se on ostettava kalliilla rahalla
kotimaasta. Kirsti jaksaa edelleen kutoa ja me muut teemme sen kun
kerkeämme. Tämä on kuulkaa ihan lystiä edelleen!
Tuula

Kirsti luomassa esiliinakangasta

Pirjo nauhanteossa

Ja tässä Pirjon nauhaa

Marjatta ja hihansuunteko

Asta tsäppälin teossa

Esiliinakangasta syntyy Kirstin käsistä

Kaisa hameenteossa

6

Nro 3 Maaliskuu 2011

Torrin perheen
tapahtumista ennen sotaa
ja sota-ajalta
Keskisaaren talossa no. 2A asui Jalmari Torrin perhe. Talon
eteläpuolella sijaitsi Lompkan laituri. Talossa asui ennen
sotia Jalmari Jaakonpoika Torri vaimonsa Ida Maria os.
Patasen ja lastensa Sylvian, Siirin ja Ellin kanssa. Jalmari
oli kalastaja ja veneentekijä.
Lapsista Siiri oli erityisen taiteellinen. Siiri näki kesällä –38 unen,
jossa enkeli istui heidän taloa ympäröivän aidan luona kivellä. Tämän unen perusteella hän veisti
puusta puukolla tuon enkelipatsaan, joka on vieläkin Ellin kotona.
Hän oli silloin 15-vuotias. Siiri teki
paljon muitakin töitä, kuten viisi
nahkakantista valokuva-albumia
joihin kuhunkin oli painettu kuva
kanteen.
Albumissa no. 1 oli kuvattu
Koiviston kirkko, no. 2:ssa Karjalan vaakuna, 3:ssa Puu, jonka oksilla lintuja 4:ssa F.- P:n laiskalinna
ja 5:ssa hevosen pää. Lisäksi Siirin
töihin kuului puuveistos joka oli
jäljennös Koiviston Kirkossa olleesta krusifiksista, sekä pieni rukoileva
enkeli. Kun Talvisota alkoi 30.11.39 nämä tavarat piilotettiin peltitynnyrissä heidän talon nurkan
alle Syvälle maahan, koska niitä
ei voitu ottaa silloin mukaan. Siis
enkelipatsas ja viisi albumia.
Sodan aikana talo sai pommista täysosuman, mutta pommi

osui talon keskelle ja tavarat talon
nurkan alla säästyivät. Jatkosodan
alettua pääsi osa perheestä käymään kotitalolla ja haki enkelipatsaan ja albumit 24.7.1942
takaisin ja ne ovat edelleen Ellin
hallussa. Kävin naapurini kanssa
kuvaamassa albumit ja kaikki niissä olleet kuvat. Ne ovat harvinaisia
tuolta alueelta pelastuneita valokuvia, joissa on kuvia Koivistolta,
Alvatista ja Piisaarelta ennen sotia.
Naapurini Pekka Lammela
on valokuvausta harrastava taitava
kuvaaja ja hänellä oli teline johon
saimme kameran sivujen kuvausta
varten. Teen osasta kuvia DVDlevyn ja aiomme myydä niitä
omakustannus hintaan Koiviston
Heinot sukuseuran kautta. Myöhemmin albumeihin on lisätty kuvia myös sota-ajalta ja sen jälkeen.
Elli kertoi kun hän meni vuonna 1941 Karjalan vapauduttua jatkosodassa takaisin kotiseudulleen
Piisaareen. Hän väärensi hakemuksen ja kirjoitti isänsä nimen kosmospaperin avulla hänen lähettämistään

kirjeistä. Elli oli tuolloin 11v. Hän
lähti luvan saatuaan junalla Anjalasta lappu kaulassa Kouvolan kautta
Koivistolle. Kouvolassa junaan nousi myös kaksi saksalaista sotilasta.
He kysyivät Elliltä oliko hän yksin
matkalla, johon hän vastasi suomeksi myöntävästi. Sotilaat antoivat
repuistaan Ellille suklaata ja voileipäkeksejä. Hän ei ollut koskaan saanut sellaisia ja nautti niistä suuresti.
Kun he saapuivat Koiviston asemalle saksalaiset saattoivat Elliä, mutta
koska hän tiesi olleensa väärennetyillä papereilla liikkeellä, niin hän
pinkaisi pian omille teilleen ja kysyi
keskustaan tullessaan ihmisiltä, että missä on miesten majoitus. Hän
kertoi kuka oli ja ketä etsi. Hänelle
neuvottiin paikka ja kun Elli meni
sinne tapaamaan isäänsä Jalmari
Torria. Siellä kävi kuitenkin ilmi,
ettei hän voinut jäädä sinne.
Koivistolla oli kuitenkin hänen
vanhin sisarensa Sylvia miehensä

Viljo Jussi-Pekan kanssa ja Elli pääsi majoittumaan heidän luokseen
Kotterlahteen. Sieltä Elli lähti toisen
kerran evakkoon sodan loppuvaiheessa kun hän oli 14-vuotias. Kiurlahden Heinojen tyttäret Helmi ja
Rosa Aleksanterin tyttäret pitivät
hänestä huolta kun isä Jalmari Torri
oli rintamalla. Sieltä isä meni merille, josta hänelle tuli kiire takaisin
Suomeen, kun vihollisuudet Saksan
kanssa alkoi Neuvostoliiton kanssa
tehdyn rauhan seurauksena. He
joutuivat seilaamaan Saksan hallussa olleiden vesialueiden läpi ja uhkana oli pidätys ja vangitseminen. He
pääsivät kuitenkin läpi Suomeen.
Isä asettui Angelniemelle, jossa
sairastui. Elli hoiti Isää ja kun hän
aloitti rippikoulun niin sillä aikaa
kartanon vanha herra auttoi isän
hoidossa. Elli hoiti Isää isän kuolemaan asti, jolloin Elli oli 15-vuotias.
Tämän jälkeen kun hän oli 17-vuotias hän siirtyi Tampereelle. Siellä

Elli meni ensin puuvillatehtaaseen
töihin, mutta koska ravintola ala
kiinnosti häntä, enemmän, niin hän
hankki itselleen siistit vaatteet; musta puolihame, valkoinen hihallinen
pusero ja mustat umpinaiset nauhakengät. Elli meni pyrkimään teatteriravintolaan töihin. Hän muisti
isän ohjeet, että pitää katsoa työnantajan edustajaa suoraan silmiin
ja jos hän tarttui käteen tervehtimään, niin piti tarttua siihen hyvin
eikä veltosti. ja rehellisyys on tärkeää
työtä haettaessa. Elli sai työpaikan ja
työskenteli 40-vuotta ravintola-alalla josta jäi 62-vuotiaana eläkkeellä ja
asuu nykyään Hyvinkäällä.
Ellin sisko Siiri, joka oli sisaruksista toiseksi vanhin ja oli
hyvin taiteellinen sairastui sodan
jälkeen keuhkosairauteen ja joutui
Paimion parantolaan. Sieltä Siiri lähetettiin Karvion kartanoon
”kuolemaan”. Siellä hän sai hyvää
ruokaa ja ihmeekseen parani keuhkosairaudesta. Hän meni takaisin
parantolaan tapaamaan lääkäriä,
että hänet tutkittaisiin ja nähtäisiin
oliko hän todella parantunut. Kun
lääkäri näki Siirin, niin hän kirosi
ja sanoi, että onhan se kumma kun
kuolleet täällä kävelee.

Siiri todettiin täysin
terveeksi.
Tässä Lyhykäisyydessään Torrien
vaiherikkaasta elämästä ennen ja
jälkeen sotien. Näistä tiedoista ja
valokuvista jotka saimme kuvata
Pekka Lammelan toimesta Ellin
kotona Hyvinkäällä suuret kiitokset Elli Torrille. Tämä materiaali
on ainutlaatuista ja moni kuva on
ainutkertainen dokumentti menneestä ajasta ja Koiviston historiankin kannalta hyvin merkittävää.
Elli Torrin antamaa kuvamateriaalia ja
kerrontaa Torrin perheen tapahtumista
ennen sotaa ja sota-ajalta.
Unto Erlamo
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`
Stalinin henkiselle kulttuurillemme aiheuttamista vaurioista, täydennykseksi
helmikuun numerossa olleeseen runooni Stalin.

Stalin ja karjalainen kultturi
Kun valloittaja haluaa invaasiollaan saada aikaan
"lopullisen ratkaisun", hän tyhjentää haltuunsa
ottaman alueen kaikesta entisestä. Jollei hänen onnistu tuhota sen asukkaita kokonaan, niin heidät
ajetaan kotisijoiltaan raiskaten ja terrorilla. Kaikki
merkit entisestä pyritään hävittämään niin, että aikaisemmista asukkaista ei jäisi kertomaan mikään.
Haudat hävitetään. Paikoille annetaan uudet nimet.
Stalinin valloitusretki jäi ainakin Koivistolla
kuitenkin suurelta osin kesken. Paikkojen uudelleen nimeäminen esimerkiksi on mielikuvituksen puutteen vaiko kiireen tai laiskuuden vuoksi?
suurelta osin epäonnistunut, kun vallattuja alueita
nimettäessä ne on usein vain yksinkertaisesti kirjoitettu kyrillisin kirjaimin, tosin jonkin verran vääristyneinä. On mahdotonta yrittää väittää, että "nämä
alueet ovat aina olleet venäläisiä."

Jopa uusille sijoille paenneisiin ihmisiin
asti tunkeilijan vaikutus ulottuu.
Kun karjalainen siirtoväki siirtyi turvaan itsenäisyytensä säilyttäneeseen osaan maata, ensimmäiseksi Stalinin isku osui lapsiin ja nuoriin: heidän
oli viisainta uusissa oloissa yrittää peittää karjalaisuutensa puheessaan. Nopeasti he luopuivat murteestaan, jottei olisi haukuttu ryssiksi tai muuten
vain oltu erilaisia kuin kanta-asukkaat. Vanhempi
polvikin alkaa unohtaa murteensa, eikä kukaan
varmaan enää osaakaan puhua ihan "oikeaa" karjalaista murretta, sitä kieltä, mitä vanhempamme
vielä saattoivat käyttää ainakin kotioloissaan. Niin
on siirtoväkeä riepoteltu eri puolilla yhteistä, armasta isänmaatamme. Turkulaisesta tietää heti, vaikka
hän yrittäisikin puhua kirjakieltä, mistä päin hän on
lähtöisin. Samoin savolaisesta, pohjalaisesta, tamperelaisesta, puhumattakaan raumalaisesta.
Ei kovinkaan moni evakkoon joutunut voi
mennä "Antiikkia Antiikkia" -ohjelmaan esittelemään sukunsa piirissä säilyneitä aarteita. Ei aina ole
mahdollista edes selvittää sukujuuriaan siksi, että
Karjala on kautta vuosisatojen joutunut sotanäyttämöksi. Sodat ovat hävittäneet tiedot esi-isistä.

Vuonna 1930 valmistunut Viipurin
taidemuseo on restauroitu ja aloittelee
toimintaansa Eremitaasin osana.
Henkisten arvojen menetys tulee esiin esim. museoiden kohtalossa. Viime sodissamme maamme
kokemat menetykset kohdistuivat paitsi alueisiin
ja asuinsijoihin myös kulttuuripääomaan. Tutkija
Hannu Takalan mukaan (Karjalan museot ja niiden
tuhoutuminen talvi- ja jatkosodassa) ennen sotia
Karjalasta löytyi liki 30 museoksi luokiteltavaa laitosta. Maakuntamuseoita oli nelin kappalein: Käkisalmessa ja Sortavalassa sekä Viipurissa, jossa oli
historiallinen museo ja taidemuseo. Niiden lisäksi
oli 22 paikallismuseota.
"Ensimmäisenä Karjalaan vuonna 1883 perustetun Sortavalan museon kokoelmat säästyivät
ehjimpinä (83 prosenttia) talvisodan evakuoinnissa
ja myöhemmissä siirroissa, joiden jäljiltä niitä säilytetään Pohjois-Karjalan museossa ja Kansallismuseossa. Käkisalmen museo kärsi eniten: talvisodassa rakennus tuhoutui täysosumaan. Noin 3000 esineestä
vain 600 on tallella Etelä-Karjalan museossa. Kokoelmiltaan suurimman, Viipurin historiallisen museon, materiaaleista säästyi viidesosa, joka on nyt Hämeenlinnan taidemuseossa ja Lahden historiallisessa
museossa. Esimerkiksi ainutlaatuinen egyptologinen
kokoelma katosi täysin. Viipurin taidemuseolle nousi jyhkeä uudisrakennus Pantsarlahden bastionille
1930. Se paloi sisältä talvisodassa, mutta 60 prosenttia teoksista saatiin turvaan.
Paikallismuseoiden kokoelmista säilyneet esineet ovat esillä useissa maakuntamuseoissa. Huonoimmin kävi Takalan mukaan Viipurin luonnontieteelliselle museolle, jonka 14600 esineestä ei ole
lähteissä säilynyt merkkiäkään - kokoelmat tuhoutuivat kokonaan. Suomen museolaitos menetti sodissa 12 rakennusta ja kaikkiaan 35000 esinettä,
eikä arkistoista ole löytynyt vastausta kysymykseen,
mihin luovutetuille alueille jäänyt runsas esineistö
on lopulta päätynyt.
On oikeastaan suuri ihme, että karjalaisuus elää
yhä voimakkaana suloisessa Suomessamme kaikista
itsevaltaisen hirmuvaltiaan sota- ja sodanjälkeisen
ajan repressioyrityksistä huolimatta.

Voimasanallista tarinaa
Varmast viel muisteletta työkii niitä aikoi, ko aattelitta et "sit ko mie
kasva suureks". Miul tul mielee ne entiset päivät, ko mie polvihousupoikaseen opetteli tupaki polttamist niiko aikamies ainaskii. Ko Lampise
Lauri, nii justii, niitä sammoi Lampisii, niiko Raine ja Simo, kutka
enne koittiit päässä ajamaa toisii nahkatakkisii ohi maantienielijöillää
- ni Lauri lähetti miul savokielise jutu savolaisukost. Mie kirjoti hänel
vastaukseks koivistolaise tositarina, ko sovolaisii jutuisha vastuu tahtoo
jäähä kuulijal. Mie ajatteli nyt, et paampas teilkii luettavaks miu vastauksei Lauril.
Kiitoksii kovast siint siu savolaisuko jutustais.
Mut, Laurentius, siehä yrität vissiinkii opettaa minnuu kiroilemmaa, ko siin savolaisjutus ol nii paljo voimasannoi mukaan!?
Enne vanhaa äitvainaa pes meilt saunas suun saippual, jos hää kuul meijä yhtää
kiroileva, nii et mie en järi paljo ärräpäitä ilmoil tavallisest päästä. No, tullooha sitä
sentää joskus langettuuki...
Mut älä virka mittää, annaha ko mie siul haastan.
Sillo, ko myö neljäkymmäntluvul evakos asuttii Hakkala yläkoulu koulukeittolas, ni
yks suntai mei poikii pit sit näyttää, et myö oltii tosi miehii ja urhoollissii sotilahhii.
Siin ol mukaan Hoikkala pojat, Voitto ja Ville, ol miu veljei Asko ja Hanski ja sit
mie tietystkii. Opettaja Veiki ei olt sil kertaa mukaan. Häähä olkii pikkase vanhempkii ko myö.
Alakoulurakennus, mis opettaja Lahesuu asu ja minkä toisee asuntoo ol sijotettu yhe
koivistolaisevako perekii, ol vähä kauempaan muutama kymmänä metri pääs piene
mäe pääl. Puine ulkohuone ol kivisest koulurakennuksest vähäse loitommal, melkee
maantie vieres. No sinnehä myö koko porukka tuppauvuttii sissää! Ja eiko pyllypaperist, Karlala-lehe sivuist, sätkää pyörittämmää! Pitskut oltii sallaa otettu kotont liita
reunalt mukkaa, ja siint sit vaa "sätkät" palamaa ja senko sauhuttelemmaa! Emmie
kyl oo iha varma, annettiks myö Villeel ja Askoolki omat paperossit, ko hyö olliit viel
penskoi. Ulkohuone alko täyttyy savust ja palanee paperi käryst, nii et äkkiää ne
suitsukkeet pit heittää huusi rei´ist alas ja yskäpuuskii vallas rynnätä ulos raittiisee
ilmaa. Ulkohuonetta ei onneks onnistuttu polttmaa, mut kulmakarvat kyl siin sovas
pääsiit kärähtämmää.
Ko nyt oltii vapahii siirtymää seuraavaa koitoksee, ni eiks sielt alakoulu avoimest ikkunast kuuluntkii äänekästä virre veisuuta. Leestatilaiset siel pittiit seurojaa, ja Koivuneva saarnas. No myö marssittii sinne avoime ikkuna al ja alettii tahis, vasen oikee
vasen oikee, niiko sotamiehet ainakii tallaamma ees taas ja koval äänel huutamaa:
perkele saatana jumalauta helvari, useampaa kertaa. (Mei ratio ol Helvar-merkkine,
ja myö meinattii, et ol varmast paremp välttää helveti nimmee vannomist, jos vaik
viel rangaistukseks kirroilust sinne joskus pääyttäiskii!)
Äkkiä joku äkkäis, kui mei äit juoks helmat hulmute ja pitkä piiska käes yläkoulu
pihalt päi mäkkee ylös meitä kohti! No, eihä myö tietystkää jääty seuraamma, et tekisköhä äit lyhyvii matkoi maailmaennätykse, vaa kaik otettii jalat allee ja häivyttii ko
akanat tuulee portist maantiel kuusiaia taaks ja metsää.
Eikä myö mänty takasii kottii enneko vast illa suus. Ja siihe männes äiti vihakii ol
ehtint lauhtuu. Eikä sil kertaa jouvuttu ees suum pessuuka. Mut voimasannoi oon kyl
koittant sem peräst olla liiemmält viljelemättä.
Terveisii vaa, Mara

Martti Piela

Eistilä – Ingertilä – Jaakkola kyläyhdistyksen matka
Saarenpäähän 9.6- 13.6 2011 (to – ma).
Ajo Vaalimaan, Viipurin kautta Koivistolle.
Venekuljetus Koivistolta Saarenpäähän
Majoittuminen Päivällinen, sauna ja ilta tee.
Päivittäiset aamiaiset, päivälliset ja iltateet sovitun
aikataulun mukaan
2 pv. Tutustutaan linnoitusalueeseen ja siihen liittyvään sotahistoriaan
3 pv. Retki Kirkkosaareen joka on uusi kohde ja johon varusteena tulee ottaa ehdottomasti kumisaapMatkaohjelma
paat.
1 pv
4 pv Eistilä ja Ingertilä käynnit sekä löytöretki venä05:30 Turun linja-autoasema
läisen kenraalin bunkkeriin, joka oli käytössä talvi07:30 Helsingin Rautatientorilta Aleksis Kiven pat- sodassa ja sen sijainti on tiedossa.
saan viereltä.
5 pv Aamiainen, kevyt lounas, Kuljetus Koivistolle
08:15 Porvoon linja-autoasema
josta Viipurin kautta Vaalimaalle ja edelleen Helsin0 9:15 Karhulan linja-autoasema
kiin ja Turkuun. Tarkempi ohjelma matkasta kiin09:35 Haminan linja-autoasema
nostuneille
Alustava matkan hinta 465 € (Helsingistä)
Matkan hintaan sisältyy:
Viisumit, pakollinen matkavakuutus
(lisävakuutuksen ottamista suositellaan).
Bussi kuljetukset, Venekuljetukset, majoitus,
ruokailut ja sauna
Nouto ja vienti Turun alueelle 300 €/bussi.

Vastuunalaisena matkanjärjestäjänä toimii Suomen Autolomat Oy. Saarenpäässä vastaa tieteellistekninen Instituutti Gidropribor.
Matkalle ilmoittautuneiden tulee lähettää täytetty viisumianomus kaavake, passikuva, kopio voimassa olevan passin valokuvasivusta (hyvänlaatuinen kopio) viimeistään 20.4 osoitteella Suomen Autolomat Oy,
Olavinlinnantie 2 C 00900 Helsinki.
Matka maksetaan Suomen Autolomat Oy:n tilille 174530-59669, 16.5
mennessä.
viestisarakkeeseen (Eistilä 9.6)
Ilmoittautumiset ja tietoa matkasta Tuomo Hilska 0400-883242
hilska@autolomat.fi
Tuula Aggen ollessa matkoilla ilmoittautumisia vastaanottaa myös
Tuula Hannus 040-5633519 tuula.hannus@luukku.com
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Onnitteluit` ja
muistamissii`

Tääl` tapahtuu
Lahden koivistolaiset

VTM LIISA STRENGELL os.
Kanerva on valmistunut
26.1.2011 Helsingin yliopistosta valtiotieteen maisteriksi.
Hänen äitinsä Eila Kanerva
os. Pulli on kotoisin Koivistolta, Pullinniemestä.
Isovanhemmat olivat Jenny
Pulli os. Heikkilä, kotoisin
Käkisalmesta ja Erland Pulli
kotoisin Koivistolta.
Kauppatieteiden maisteriksi
on valmistunut Lappeenrannan Teknillisestä Yliopistosta 25.2.2011 ANNA
KAROLIINA RÖMPÖTTI.
Isovanhemmat Aila(os.
Kurki) Humaljoelta ja Raimo
Römpötti Lemminkylästä.

Kutsumme Lahden ja lähiympäristön koivistolaiset, jälkipolvet ja
ystävät yhteiseen kokoukseen su 20.3.2011 klo 17.00 Luther kirkolle Vuorik.37.
Asia: Koivisto juhlat Lahdessa 30-31.7.2011.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa suurella joukolla juhlaa tekemään.
Johtokunta

Matkaohjelma:
Lauantaina 23.7.
Bussi lähtee Halkiasta klo 7.00 ja Helsingin turistipysäkiltä klo
8.00. Aamuateria nautitaan hotelli Leikarissa. Tutustumme n. 1,5
tunnin kiertoajelulla Viipuriin, jonka jälkeen on mahdollisuus käydä ostoksilla, tutustua Viipurin linnaan tai Pyöreän tornin tunnelmaan. Majoitumme hotelli Drusbaan, jossa nautimme illallisen.

Härkäläläiset ja muut mukavat ihmiset olette tervetulleet
matkallemme

Sunnuntaina 24.7.
Lähdemme aamupalan jälkeen kohti Koivistoa ja Vatnuoria. Mannolassa vaihdamme paikallisiin menopeleihin. Matkaamme kotitanhuville, jossa nautimme kenttäruokailun. Illansuussa lähdemme
kotimatkalle.

Härkälään - Koivistolle - Viipuriin 1.7. - 3.7.2011
Lauantaina vietämme koko päivän Härkälän kylässä ja rannalla,
Koiviston kirkolla sekä toiveiden mukaisissa muissa kohteissa.
Sunnuntaina on mahdollisuus ostosten tekoon Viipurissa.
Yöpymiset Viipurissa.
Viipurissa mahdollisesti linnan jazzit sekä musiikkitilaisuus
Monreposissa samana viikonloppuna. Selvitellään mahdollisuutta
osallistua näihin tapahtumiin.
Hinta 250,Ilmoittautumiset 15.5. mennessä
Kata Aaltonen (kata@fi.ibm.com tai 09-4524 375 iltaisin) tai
TT-matkat (ttmatkat@pp.inet.fi tai 040-8291824)

Tällä palstalla julkaisemme
onnitteluja.
Aineisto digitaalisena otsikolla:
Koiviston viesti/onnittelut,
osoitteeseen:
studio@salokanneltoivonen.fi.
Muussa tapauksessa disketti,
CD-levy tai valokuva osoitteeseen:
Studio Salokannel & Toivonen,
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti.
Kuvien lähetys omalla vastuulla.
Kuvat palautetaan vain jos
mukana on osoitteellinen
kirjekuori postimerkkeineen.

Kotiseutumatka Vatnuoriin 23.–24.7.2011

Tervetuloa iloiselle matkallemme!
Härkälän kylätoimikunta

Matkan hinta:
Hinta 220,00€, sisältää matkat, viisumin, majoituksen ja ohjelmassa mainitut ruokailut. Maksu on suoritettava 10.6.2011 mennessä
TT Matkat Oy:n tilille 535714-234528.
Viisumi:
Ryhmäviisumia varten viisumianomus, kopio passin kuvasivusta
ja yksi passikuva on toimitettava 10.6.2011 mennessä osoitteeseen
TT Matkat Oy, Hakalankaari 12, 07190 HALKIA.
Tarvittava viisumianomuskaavake löytyy TT Matkojen www-sivuilta http://www.ttmatkat.com/.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset matkalla 10.6.2011 mennessä TT Matkat Oy,
E-mail: ttmatkat@pp.inet.fi, puh: 040 829 1824
Lähethän siekii kotiseutumatkalle
Vatnuorin kyläyhdistys

Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Vuoden Koivistolainen 2011
”Otat sie potattii tassilt?” Näin muisteli Vuoden Koivistolainen
2010 Sirkka-Liisa Kivelä sydämellisessä kiitospuheessaan valintansa
julkistamisen jälkeen viime kesän juhlilla Mäntsälässä. Kenet löydämme hänen seuraajakseen?
Vuoden Koivistolaiseksi voidaan valita koivistolaistaustainen henkilö, joka on vaikuttanut merkittävällä tavalla yhteiskunnallisella,
liike-elämän, talouden, taiteen tai tieteen alalla. Vuoden Koivistolaisen valitsee johtokunta. Valinta julkistetaan Lahden Koivistojuhlien pääjuhlassa 31.7.2011.
Ehdotukset Vuoden Koivistolaiseksi 2011 pyydetään lähettämään
Suomen Koivisto-Seuran sihteerille (Virpi Huhtanen, Ahtaanmäki
1 A 2, 02280 Espoo; virpi.huhtanen (at)kolumbus.fi) 31.3.2011
mennessä. Ehdotuksesta on hyvä ilmetä ehdokkaan nimen lisäksi
ehdotuksen perustelut ja ehdottaja.
Johtokunta

Karhulan ja ympäristön koivistolaiset
Sääntömääräinen vuosikokous 20.3.2011 kello 14.
Karhula, Kodintalo, Vesivallintie 21
Kahvitarjoilu kello 13.
Tervetuloa!
Johtokunta

Jaalamiehet Kajuutassa ti. 24.3., 31.3., 7.4. 14.4. ja 28.4. klo 14.
Messityttöjen tutustumisvierailu Paraisille Liisa Ake-Helariutan
evakkotupaan ma. 4.4. klo 12.15 (Turun linja-autoasema).
Käsityökerho Kajuutassa ma. 11.4. klo 13.
Kajuuttailta ti. 19.4. klo 17.
Vappukarkelot la. 30.4. klo 17 Kajuutassa.
- Ohjelmaa, iltapala, munkit ja sima.
Ota mukaan iloinen mieli ja tule viettämään kanssamme
Vapun aattoiltaa!
Varaa alustavasti päivät 27.- 28.9.
- Viking-risteily iltalähtö m/s Gabriellalla
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!
Johtokunta

Piirakkakurssi
Kaikille kiinnostuneille
Lauantaina 9.4.2011 alkaen klo 9
Turun ja ympäristön koivistolaisten naistenkerho järjestää
Kajuutassa, Itäpellontie 2
Varaa koko päivä. Mukaan pulikka/kaulin ja essu.
Tarvikemaksu.
Ilmoittautuminen 1.4 pe mennessä
Hanna Silfverille puh: 040-7711425, 02-2432940
Tule mukaan kokemaan yhdessä leipomisen ilo ja jos osaat jo tuu
kertomaan ja haastamaan tietosi nuoremmille.

Kokouksen jälkeen kerätään vuoden 2011 jäsenmaksuja.

KOIVISTON AUTO
www.koivistonauto.fi

