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”Anterus joulun aloit-
taa, hyvä tuomas tuo 
sisään, paha paavali 
panee pois”

Jouluun on kuulunut viik-
koja kestävä valmisteluvaihe, 
perhekeskeinen jouluaatto ja 
joulupäivä ja tapanista alkava 
koko kyläyhteisöä koskeva, 
iloiselle seurustelulle omistet-
tu aika. Leena Rossi on koon-
nut Koivistolaista arkielämää 
–kirjaansa myös joulunvietto-
tapoja. Monet perinteistä ovat 
koko kansalle yhteisiä, mutta 
paljon on ollut erityisiä karja-
laisia ja koivistolaisia piirteitä.

Rannikkopitäjässä on jou-
luaattona aamupäivällä syöty 
aatoserpaa, peruna- ja kalakeit-
toa, jossa saattoi olla mukana 
myös lammasta. Perinneruoista 
lanttu- ja porkkanalaatikko tuli 
juhlapöytään vasta 1900-luvul-
la. Hämäläisille tärkeä imellet-
ty perunalaatikko ei ehtinyt 
Koiviston joulupöytiin.

Saksalaisten 1600-luvulta 
peräisin oleva joulukuusikult-
tuuri tuli Suomeen 1800-lu-
vun lopulla. 1920-30-luvulla 
kuusijuhlaperinne toki Koi-
vistollakin tunnettiin, mutta 
kuusi oli saaristossa harvinai-
nen puulaji, eikä sitä ollut 
helppo löytää. Perheen miehet 
hakivat kuusen kaukaakin, jo-
ko omista tai toisten metsistä. 
Kattoon saakka ulottuva puu 
koristeltiin sitten itse tehdyin 
olkisin tai Viipurista ostetuin 
kuusentarpein tai -koruin.

Koivistolaiset suvut ovat 
olleet yhtenäisiä ja asuneet lä-
hekkäin. Rannikolla ja saarissa 
postin kulku ei aina ole ollut 
sisämaan tavoin juohevaa. Itse 
tehtyjä tai Viipurista ostettuja 
joulukortteja toki sukulaisille 
laitettiin, mutta postia ei välttä-
mättä käytetty välikätenä, vaan 
kortit toimitettiin itse, heittä-
mällä niitä ovenraosta sisälle. 

Vuoden pisimpänä yönä, 
jouluyönä pyrittiin kurkista-
maan tulevaisuuteen. Koivis-
tolaisten naimattomien naisten 
taiassa punottiin päreistä silta ja 
asetettiin se patjan alle. Unis-
saan sitten näki siltaa myöten 
kulkevan tulevan sulhasen.

Moni jouluun kuuluva 
tapa on tullut Suomeen län-
nestä ja siten Koivistolle muu-
ta maata myöhemmin. Tärkeä 
ja kaunis tapa, kynttilöiden 
vieminen haudoille, oli kui-
tenkin Koivistolla tapana jo 
1930-luvulla, muualla maassa 
se yleistyi vasta 50-luvulla.

Yhteistyötä käynnisteltiin 
itsenäisyyspäivän aattona
Koivistoseuran johdossa on jo pitkään pyritty löytämään 
kiinteät yhteydet nykyisen Primorskin, entisen Koiviston 
kauppalan johtoon ja päästä keskustelemaan yhteistyömah-
dollisuuksista kotiseutumatkailuun ja erityisesti Koiviston 
kirkon tulevaisuuteen liittyvistä kehittämiskysymyksistä. 
Toki ajatukset ovat aiheuttaneet myös ristiriitaisia tunteita 
ainakin vanhemmassa väessä, mutta enemmistö on ollut 
tukemassa hyvien yhteistyösuhteiden luomista.
Nyt pää on saatu auki. Koivisto-
seuran työvaliokunta tapasi Pri-
morskissa 5.12.2007 Saarenpäässä 
vuonna 1950 syntyneen Primors-
kin kaupunginjohtaja Aleksej Sko-
ridumovin ja valtuuston puheen-
johtaja Valerij Sjkoldinin, jotka 
suhtautuivat yhteistyöhön hyvin 
avoimesti ja lämpimästi. Alekseij 
tuntui olevan ylpeä syntymäsaa-
restaan ja tuntevansa suurta sym-
patiaa suomalaisia koivistolaisia 
kohtaan. Herrat olivat varanneet 
kokonaisen iltapäivän kahdenkes-
kisille keskusteluille yhteistyöstä.

Aluksi kaupunginjohtaja ker-
toi tämän päivän Koiviston kau-
pungin elämästä ja toiminnasta. 
Koivistolla on n. 6 200 asukasta, 
joista ikääntyneitä on n. 30 %. 
Vielä viime vuosiin asti kuol-
leisuus on ylittänyt Koivistolla 
syntyvyyden, mutta käänne on 
tapahtunut ja nyt asukasmäärä on 
lievässä kasvussa osin senkin takia, 
että öljysatama työllistää jatkuvasti 
uutta väkeä. Kehitys on käynnis-
tänyt myös asuntorakentamisen. 
Paraikaa rakennetaan uutta 80 
asunnon käsittävää taloa ja kaksi 
samankokoista on suunnitteilla.

Kysymykseen öljysataman 
vaikutuksista kaupungin talouteen 
herrat yhdessä totesivat yhteistyön 
öljysatamayhtiön kanssa toimivan 
moitteettomasti, mutta kaupunki 
ei satamasta taloudellisesti muuta 
kostu kuin vähäisenä verotulojen 
lisäyksenä. Koivistolla toimii tällä 
hetkellä paljon pieniä yrityksiä ja 
työllisyys on hyvä. Yritykset mak-
savat kaupungille omaisuusveroa. 
Valtaakin Moskovasta aikanaan 
lupailtiin, mutta toistaiseksi mi-
tään erityistä ei ole näkynyt.

Kaupungin budjetti vuodelle 
2007 on vaatimaton 26 miljoonaa 
ruplaa eli n. 0,8 miljoonaa euroa, 
mikä paljastaa sen tosiasian, että 
kaupunki ei mitenkään näyttä-
västi ja nopeasti voi aikaansaada 
parannuksia kaupungin infraan. 
Kävi ilmi, että vuoden 2008 ai-
kana parannetaan lähinnä keskus-

tan puistoa muutamalla kevyen 
liikenteen väylällä, istutuksilla ja 
joitakin penkkejä puistoon ra-
kentamalla. Merkittävämpi ke-
hitys on täysin kiinni Moskovan 
hyväntahtoisuudesta. Kaupungin 
rooli hyvinvoinnin lisääjänä onkin 
olematon, sillä suuret päätökset 
tehdään aivan muualla myös Koi-
vistoa koskevana.

Koiviston kirkon kehittämi-
sen osalta kaupungilla on suunni-
telmia. Varsinainen kirkkosali on 
edelleen kulttuurikäytössä, jolle 
haetaan kuumeisesti uusia tiloja, 

jotta kirkko voitaisiin ottaa var-
sinaiseen käyttöönsä. Museotilat 
aiotaan säilyttää kirkon tiloissa, 
mutta sen toimintaa on jo nyt 
suunnattu entistä enemmän Koi-
viston historiaa esitteleväksi, min-
kä muutoksen selvästi aisti jo nyt 
siellä käydessään. 

Kaupungin johto oivaltaa 
kirkon saneeraustarpeen, eri-
tyisesti se on huolissaan kirkon 
kattorakenteista, jotka vaativat 
nopeita korjaustoimia, ettei ra-
kennus pääse kokonaan rappiol-
le. Ratkaisua ole ole vielä voitu 

Koivistoseuran delegaatio ta-
paamassa Koiviston nykyjohtoa.
Vasemmalta Koiviston Viestin 
päätoimittaja Riikka Salokannel, 
Koivisto seuran sihteeri Marja-
Leena Montonen, Kouvolan seu-
dun koivistolaisten puheenjohtaja 
Seppo Mäkinen, Koivisto seuran 
puheenjohtaja Jarmo Ratia ja 
varapuheenjohtaja J-V Kurki.

Puheenjohtajistomme kaupun-
ginjohtaja Aleksej Skoridumovin 
seurassa.
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Koiviston Viestin toimitus muuttaa

Uudet yhteystiedot ovat:
Studio Salokannel & Toivonen, 
Koiviston Viesti
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti. 
p. 03 7824 553

ISSBN 0780-1289
KUSTANTAJA: 
Suomen Koivisto-Seura r.y.
Jäsenlehti
Ilmestyy kerran kuukaudessa,
kuun 25. päivänä.
Lehteen tarkoitetun ilmoitusmateri-
aalin tulee olla toimituksessa lehden 
ilmestymistä edeltävän kuun lopulla. 

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

Aineisto mieluiten digitaalisena: 
studio@salokanneltoivonen.fi 
Muussa tapauksessa paperikopiot ja/tai 
disketti tai CD-levy sekä valokuvat 
postitetaan osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen, 
Koiviston Viesti  p. 03 7824 553
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti. 
Aineisto palautetaan vain jos mukana 
on postimerkillä varustettu palautus-
kuori osoitteineen.

Tilaukset, osoite- ym. muutokset aina 
kirjallisena edellämainittuun osoitteeseen.  
Laita korttiin postitusosoite ja lasku-
tusosoite, mikäli ne eivät ole samat.
Tilauksia ei tarvitse uusia. 
Seuran jäsenmaksu 20e, sisältää vuoden 
jäsenlehdet. Seuran kautta voi myös 
maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun 5e.
Lehdessä julkaisemattomia artikkeleita ja 
kirjoituksia tullaan julkaisemaan seuran 
nettisivuilla www.koivistolaiset.net

Jäsenlehden postituksesta pohjoismai-
hin +2e/vuosi, eurooppaan +7 e/vuosi 
muualle maailmaan +12 e/vuosi
Pankkiyht. Nordea Lahti 109130-305880

Päätoimittaja 
Riikka Salokannel, 0400 94 96 95
Toimittajat 
Ina Ruokolainen ja Anders Mård 
Kuvatoimitus ja taitto
Rami Toivonen, 0400 780 398

Siunattu toimitettu 30.11.2007
Kiitos osanotosta

Siunaus toimitettu Raumalla 17.11.2007

Supersankari
-Äiti, voiko joulupukki kuolla? kyseli naapuripöydän 
pikkupoika saamatta vastausta usein toistamaansa kysy-
mykseen. Melkein teki mieli mennä sanomaan ystävät-
tären kanssa jaarittelevalle rouvalle, että vastaa nyt hyvä 
ihminen jotain, kun poika kuudetta kertaa kysyi samaa 
asiaa. No me sitä miettimään, että voiko.

Meidän ruokakuntamme päätyi lopputulemaan, 
että ei voi koska joulupukki on supersankari ja siten 
kuolematon. Supersankaruuteen kuuluu myös se, että 
on hyvien puolella. Siihen oli spekulaatiomme tyssätä. 
Jos joulupukki on hyvis, niin kuka on joulun pahis? 

Tänä jouluna pukki taitaa olla värvättynä kuitenkin 
sinne kyseenalaisemmalle puolelle, ainakin jos televisi-
oon on uskomista. Nimittäin lahjojen määrä, koko ja 
hinta on jotakin ylenpalttista – mainoksesta toiseen. 
Eikä pukkia tonttuineen oikeastaan tarvita, kun jätti-
marketeista kaikkea saa paljon helpommalla. Ei tarvitse 
olla edes kovin kiltti- kunhan on rahaa. Sitä rahaa taitaa 
tämän päivän Suomessa olla enemmän kuin aikaa, aar-
teista arvokkainta.

Vaikka naapuripöydän naiset eivät suuriin kysy-
myksiin reagoineetkaan jatkui heidän jutustelunsa 
mielenkiintoisena. Olivat olleet firman pikkujouluis-
sa. Sinne oli perinteisen viitosen lahjan sijaan pyydetty 
kutakin tuomaan kotoaan turhin esine ja laittamaan 
sen kiertoon lahjapakettina. Ja hauskaa oli ollut arvuu-
tellessa, että kuka fiksuista työkavereista on voinut olla 
niin hölmö ja mauton, että on tällaisenkin turhakkeen 
hankkinut.

Joulupukki lahjoineen on varsin nuori, vasta 
1800-luvulta. Kristityt ovat viettäneet joulua Jeesuk-
sen syntymäjuhlana 300-luvulta. Pisimpään meillä 
pohjoismaissa on ollut pimeys, jonka taittumista on 
juhlittu syömingein ja juomingein muinaispakanallises-
sa keskitalven juhlassa. Kaupallisuus on ilmiöistä uusin, 
toivottavasti se näistä joulun perinteistä on siten myös 
heikoin.

 
Hyvää jouluaikaa hyvisten puolella ja 
valoisaa uutta vuotta! 

Hartaast´ 

Aika rientää!
Ajan historian ja käsitteen tutkijoilla on varmaan paljon 
tiedossa sellaisia asioita, mitä me tavalliset ihmiset emme 
tasan tarkkaan tiedäkkään. Jotain muistikuvia meilläkin 
on. Isompien talojen pihoilla oli aurinkokelloja ja taitaa 
vieläkin olla, joista aika katsottiin maan kiertoliikkeitten 
mukaan. Lapset oppivat myös katsomaaan aikaa katso-
malla tikusta, joka pantiin pystyyn hiekkamaalle. Pitihän 
äidin antamista ruoka-ajoista ym. pitää tarkasti kiinni. 

Länsimaisen ajattelun mukaan aikaa ei saa pysähty-
mään, eikä kiinni. Aika etenee lineaarisesti, eikä jollakin 
hetkellä koettua tunnetta voi palauttaa aivan samanlaise-
na enää toistamiseen. Joskus tosin muistuu vahvasti mie-
leen joku tapahtuma ja se taas tuo mieleen haalistuneen 
ja heikentyneen tunteen siitä, millaista se silloin oli, kun 
tapahtuma tai kokemus oli tuore.

Ikä tuo tullessaan ajan puolittumisen. Aika ei enää 
vain kulje eteenpäin, se rientää, jopa karkaa käsistä. Nyt-
kin on kokonainen kirkkovuosi ja pian vuosi kulunut 
aivan huomaamatta. Onneksi ystävät eivät ole huomaa-
vinaan ulkonäkömme muuttumista, vaan pitävät meitä 
aina yhtä nuorina. Jäsenet ja nivelet kuitenkin kertovat 
oikean ikämme. Liikkeet hidastuvat ja aikaansaamiset vä-
henevät. Aika on silti armoton sekä ulkonäollemme että 
terveydellemme, sanokoot muut mitä tahansa: itse sen 
valitettavasti huomaamme. Mutta hyvältä se aina tuntuu, 
kun meitä sanotaan nuoriksi ja entisen näköiseksi.

Minulla on yksi v. 1910 syntynyt ystävä, jolla on 
puusta veistetty seinäkello, johon on veistetty kellotaulun 
yläpuolelle armonaika. Aika on meille annettu elinaika, 
jota voidaan myös kutsua armonajaksi. Sen vastakohta on 
iankaikkisuus, iäisyys. Se on olemukseltaan samanlainen 
ja samantasoinen asia kuin rakkaus. Rakkauden symboli 
on ympyrä (esim. vihkisormus), joka ei ala mistään eikä 
lopu mihinkään. Iäisyys on samanlainen asia, ei ala eikä 
lopu. Ne ovat Jumalan ominaisuuksia: iankaikkisuus ja 
rakkaus. Niitä ihminen ei voi ymmärtää, eikä niillä las-
kelmoida.

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Kirkkovuoden lopussa on varoitus ajan loppumisesta 
ja kehotus valvomiseen sekä Jeesuksen tulon odottami-
seen.

Jotkut pelkäävät mennä tuomiosunnuntaina kirk-
koon, kun pelkäävät että heidät kirkossa tuomittaisiin. 
Kirkko ei kuitenkaan saa tuomita ketään, vaan tarjota 
armoa ja kehottaa menemään Jeesuksen luokse armah-
dettavaksi ja parannettavaksi elinaikanaan. Eikä ihmisen 
elämä mene todellakaan hukkaan, jos hän saa elää armon 
kantamana, enkelten siipien suojassa.

Ei edes tarvitse pelätä elinpäiviensä päättymistä, sillä 
”vanhurskaan polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu 
kirkastumistaan sydänpäivään asti”. Sydänpäivä on sit-
ten, kun pääsemme taivaaseen.

Jumala saattaa antaa meille taas uuden armonvuoden. 
Ainakin kirkkovuosi alkaa nyt joulukuun alusta. Laulam-
me taas koko sydämestämme ”hoosiannaa”, Herra auta, 
Herra armahda. Tänä vuonna rukoilemme tätä rukousta 
koko kansamme puolesta ja varsinkin pimeässä ja tur-
vattomina kulkevien nuortemme puolesta. Tahdomme 
aloittaa uuden kirkkovuoden puhtaalla omallatunnolla, 
noudattaen rakkauden kaksoiskäskyä ja kiittäen Jeesusta 
Hänen kärsivällisyydestään meitä kohtaan. Me vanhene-
vat koivistolaiset rukoilemme itsellemmekin varjelusta, 
ettemme lankeaisi fyysisesti emmekä hengellisesti maa-
ilman koleikkoisilla teillä. Jumalan Pyhä Henki opastaa 
nöyriä matkamiehiä ja antaa sopivasti voimaa ajan hen-
gen uuvuttamille ja kuluttamille sieluillemme. ”Sinun 
turvasi on ikiaikojen Jumala, Sinua kantavat iankaikkiset 
käsivarret”. 

Onnellista Uutta Kirkkovuotta kaikille 
koivistolaisille tv. Valma-ystävänne! 

Rakkaamme

Reino Veikko
KARVONEN
s. 20.11. 1932 Koivisto
k. 15.11. 2007 Porvoo

Kertokaa Karjalan kiitävät linnut
Kumpuni kukille kuiskaus tää,
Vaikka polkuni kauaksi kotoa kulki
Karjalan sineen sieluni jää.

Kaivaten
Puoliso
Lapset perheineen
sisarukset perheineen
muut sukulaiset ja läheiset 

Rakas isämme ja pappamme

Aulis Johannes
MANNONEN
s. 26.8. 1922 Koivistolla
k. 6.11. 2007 Raumalla

Kaipauksella muistaen
Kalevi ja Martti perheineen
sukulaiset ja ystävät 

Me katsomme jälkiä kättesi töiden,
kiittäen, muistaen, ikävöiden.
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— Puheenjohtajalt` iteltää —

  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, Jarmo Ratia
Museokatu 24 A 20, 00100 Helsinki
puh. 09-447 748, 040-745 2627
Varapuheenjohtaja, Juha-Veikko Kurki
Koivistontie 2 C, 02140 Espoo
puh. 09-541 6751, 0400-601 838 
Sihteeri, Marja-Leena Montonen
Susisuontie 36, 06200 Porvoo
puh. 019-668 811, 040-500 5026 
varalla Riitta Nurmi, Porvoo
Taloudenh. Karjalan Tilikeskus/Vitikainen
Ratakatu 47, 53100 L.ranta p. 05-5448850

Perinnetoimikunta, Jorma Simola pj.
Pertonpolku 11, 48410 Kotka
puh. 05-228 5621
Taidetoimikunta, Leena Airaksinen pj
Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo
puh. 09-455 0501
Jälkipolvitoimikunta, Hanna Silfver pj
Kalastajantie 7, 20780 Kaarina
puh. 02-243 2940
Hallituksen muut jäsenet:
Raimo Kyytsönen, Mäntsälä. 019-6872845
 varalla Hannu Veijalainen, Lahti

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
 varalla Airi Saarinen, Turku
Risto Kitula, Perniö. 02-735 4328
 varalla Ahti Kaukiainen, Salo
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
 varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Virpi Huhtanen, Espoo. 0440-501 806
 varalla Risto Kaukiainen
Hanna Silfver, Kaarina. 02-243 2940
 varalla Tuula Koppinen, Espoo
Tuula Raukola, Kotka. 044-522 8098
 varalla Mirja Haapanen, Hamina

Koivisto-säätiö:
Hallituksen pj. Sirpa Taskinen
Intiankatu 11, 00560 Helsinki
puh. 09-797 011
Säätiön asiamies Pertti Hoikkala
Vanha Veckjärventie 11, 06150 Porvoo
puh. 040-583 5397

koivisto-saatio@kolumbus.fi

Johtokunnan työvaliokunta, täydennettynä Kouvolan 
seudun koivistolaisten puheenjohtajalla Seppo Mäki-
sellä, vieraili itsenäisyyspäivämme aattona Koivistolla 
tapaamassa Primorskin kaupungin johtoa. Seppo, jolla 
on monikymmenvuotinen kokemus Venäjän kaupasta 
ja täydellinen venäjän kielen taito, toimi tulkkinamme. 
Meillä oli etukäteen sovittu tapaaminen kaupunginjoh-
taja Aleksej Skorodumovin sekä kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajan Valerij Sjkoldinin kanssa. Vastaanotto 
oli lämminhenkinen ja ystävällinen.

Kerroin Suomen Koivisto Seuran tarkoituksesta ja toi-
minnasta. Isäntämme olivat vaikuttuneita siitä, että seu-
rassa on yli 2000 jäsentä. Saimme kuulla kaupungin joh-
don näkemyksiä paikkakuntansa kehittämisestä. 

Isäntämme toivottivat tervetulleiksi kaikki kotiseutu-
matkailijat ja valittelivat, ettei heillä ole tarjota riittäviä 
majoitus- ja ravintolapalveluja. Lähivuosina he odottavat 
hotellin valmistumista satamaan jolloin kotiseutumatkai-
lu voisi kasvaa entisestään.

Kaupunki on kantanut huolta kirkon kohtalosta ja ovat 
toimineet aktiivisesti tietoisuuden lisäämiseksi Venäjällä 
kirkon korjaamisen välttämättömyydestä.

Keskustelimme yhteistyöstä seuran ja kaupungin välillä. 
Päätimme jatkaa yhteydenpitoa. Koivisto seuran edus-
tajat kutsuttiin kaupungin 60-vuotisjuhliin ensi kesänä. 
Esitin kaupungin edustajille kutsun osallistua Suomen 
Koivisto-Seuran kesäjuhliin ensi kesänä.

Tapaamisen jälkeen kävimme kirkossa sijaitsevassa mu-
seossa. Valitettavasti emme kuitenkaan tavanneet muse-
on johtajaa Irina Kolotoovaa. Lopuksi isännät tarjosivat 
meille maittavan lounaan.

Kaiken kaikkiaan vierailu oli hyvin onnistunut ja pohja 
tulevaisuuden yhteydenpidolle. Mielestäni on välttämä-
töntä, että yhteydenpito kaupungin johtoon on jatkuvaa, 
ettei väärinkäsityksiä seuran tavoitteista pääse syntymään. 
On myös mielenkiintoista saada tietoa kaupungin asioista 
ja tulevaisuuden näkemyksistä.

Kun joulu lähestyy, kiitän kaikkia seuran jäseniä, pai-
kallisyhdistyksiä, toimikuntia ja kyläseuroja aktiivisesta 
toiminnasta koivistolaisuuden hyväksi. Erityisen kiitok-
sen ansaitsevat seuran sihteeri Marja-Leena Montonen, 
Koiviston Viestin päätoimittaja Riikka Salokannel sekä 
seuran varapuheenjohtaja Juha-Veikko Kurki. Heidän 
panoksensa seuran hyväksi on ollut korvaamaton.

Toivotan kaikille oikein Rauhallista Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta.

Jarmo Ratia 

Syksyisenä aamupäivänä sain 
soiton palatessani viemästä 
lastani päiväkotiin. Naisääni 
ensin hapuillen kännykkä-
linjaa tiedusteli, onko Vir-
pi. Odotin, että linjan toi-
seen päähän tulee vanhempi 
naisääni ja valmistauduin 
kuulemaan iloista terveh-
dystä ”hei, täällä on Irene”. 
Vaan ei sitä tullut. Naisääni 
jatkoi, että ”äiti on kuollut”, 
Irene on kuollut. Irene, tuo 
iloinen ihminen, hymyilevä 
ja nauravainen täti minun 
lapsuudestani, oli lähtenyt 
kohta ystävänsä, minun äi-
tini Siiri Leskisen, perässä 
sinne toiseen maahan, maa-
ilmaan, jonne tie täältä käy. 
Siellä ovat ystävykset nyt ta-
vanneet toisensa, saatan sen 
sieluni silmin nähdä, siihen 
samaan iloitsevaan, puhet-
ta riittävään tapaansa kuin 
aina tässäkin ajassa. Äitini 
saattaa sanoa ”Ai siekii tulit, 
no, mikä siul tul?” 

Suoma Irene Saarioja, 
o.s. Koskinen, oli syntynyt 
Humaljoella 14.3.1927. Ire-
ne kerran kertoi, että hyvin 
tietää, mitä se on, kun pie-
neltä lapselta äiti kuolee. Ire-
ne jäi 6-vuotiaana äidistään 
orvoksi. Isän kanssa ja ison 
sisaruskatraan keskellä kas-
vettiin kuitenkin vahvasti 
elämään kiinni. Iso kotitalo 
piti jättää silloin, kun kar-
jalaisella heimolla ei ollut 
muuta vaihtoehtoa selviyty-
äkseen. Karjalassa Irene kävi 
sitten vielä kerran, saamassa 
ensi kertaa Herran Pyhän 
Ehtoollisen, ja juuri sieltä 
rippikoulusta löysi ystäväk-
seen äitinikin, tuolloin Siiri 
Hoikkalan. 

Evakkoreissulla Perni-
össä löytyi sitten Kauko - 
elämän suuri rakkaus - hil-
jainen, lempeä, ystävällinen 
mies, joka vielä piti päästää 
maan itsenäisyyttä puolusta-
maan ja maata pelastamaan, 
Tali-Ihantalaanko se nyt 

oli. Kauko selvisi sodasta 
takaisin ja nuori pari perus-
ti perheen. Tuli Eija ja tuli 
Kimmo, pieni Matti Kul-
lervo meni jo aiemmin, kun 
ei jaksanut täällä. Ja Irenen 
pieni Eija-tyttö se seisoo 
kukkakimppu kädessään ja 
rusetti päässään äitini edes-
sä siinä kuvassa, jossa äidil-
läni on huntu päässään. Ja 
lastenhoidossa se oli Irene, 
joka äitiäni auttoi äitiyden 
haparoivilla alkuhetkillä: 
”Irene, tua sie, ko Siiri ei os-
saa”. Irene tul ja pes pienen 
tyttövauvan, sisareni. 

Työn perässä muutti-
vat sitten Turkuun, monta 
vuotta meni. Kovasti äiti-
ni ystäväänsä kaipasi. Kun 
Irene tuli meillä käymään, 
roikuin minä Irenen sylissä 
ja otin tuvan ovelta vauhtia, 
juoksin, pysähdyin ja hyp-
päsin pienen matkan päästä 
Irenen syliin. Aikuiset sitten 
toruen hätistivät minut pois 
siitä pomppimasta ja toisen 
syliin rojahtelemasta, Irene 
hymyili.

Kunnes sitten Kaukolle 
sattui vakava työtapaturma 
ja alkoi kivulias elämä. Ire-
ne hoiti miestään. Kultahäi-
hinkin jo kutsuttiin, vaan ei 
Kaukon tilan vuoksi niitä 
voitu viettää. Tervehdys tuli 
minun häihini, ja poikani 
kastepäivän alla kohtasin 
Irenen Turun torilla, Irene 
hymyili ja toivotti onnea 
minulle, uudelle äidille, joka 
tuolloin puolestani haparoin 
tuoreena äitinä.

Perniössä on aina juhan-
nustanssit Hallin lavalla ja 
sinne äitini meni aina ystä-
vänsä Paavon kanssa Irenen 
kesäpaikan kautta. Kerran 
eivät sitten menneet ja heitä 
kun odotettiin. Seuraavana 
juhannuksena tapa jatkui 
niin kauan kuin tansseissa 
jaksoivat käydä. Kerran mi-
näkin olin mukana. Kauko 
oli silloin jo huonona. Hel-

lästi Irene rakastaan hoiti. 
Irene sitten jatkoi yksin, 

kun Kauko lähti. Itsenäinen, 
tekevä nainen ajoi autollaan 
äitini asuintalon eteen. Mu-
kavat olivat juttutuokiot äi-
tini keittiön pöydän ääressä. 
Irene istui siinä jääkaapin 
oven edessä. 

Hoitotyötä Irene jaksoi 
vielä, vaikka oma eläkeikä oli 
alkanut jo ajat sitten. Vanha 
humaljokelainen sukulais-
mies, Irenen äidin serkku, 
tarvitsi arjen huolehtijaa, 
hoitajaa. Irene meni ja lait-
toi asiat kuntoon. Nosteli 
vanhaa miestä, niin kauan 
kuin jaksoi. Alkuvuodesta 
Irene saattoi sitten sukunsa 
vanhimman, aikaisempaa 
sukupolvea. 

Irene oli lämmin, ys-
tävällinen ja iloinen karja-
laisnainen. Hänkin oli äi-
tini tavoin niitä karjalaisia 
rohkeita tekijänaisia, jotka 
tekivät sen mitä piti, sil-
loin kun piti. Hän välitti 
ihmisistä, hoiti lapsia vuo-
sikaudet, vieraidenkin, ja 
kantoi ihmisille kotiin sen, 
mitä aamulla kahvin kanssa 
eniten kaivataan, maailman 
uutiset. Omat lapset lapsi-
neen lähimpänä, sisarukset 
jälkeläisineen, Irene oli ih-
minen muillekin. Alkuvuo-
desta Irene soitti ja pyysi 
minua perheeni kanssa ky-

lään, villasukkia hakemaan. 
Hän oli halunnut ne meille 
kiitokseksi kutoa, kun äitini 
oli vuosikaudet hoitanut hä-
nenkin rakkaidensa hautaa 
Perniössä. Oli mukava päivä 
tuo päivä helmikuussa. Oli 
kalasoppa odottamassa ja 
kahviherkut päälle. Minun 
vuosituhannen vaihteen 
molemmin puolin synty-
neet lapseni saivat kokea 
sitä karjalaista tunnelmaa, 
joka oli vallitsevana minun 
lapsuudessani mutta joka 
nyt häipyy hiljalleen… Se 
oli meidän jäähyväispäi-
vämme.  Äitini hautajaisissa 
elokuussa näin sitten Irenen 
viimeisen kerran, sinne hän 
toi morsiustytönkin. 

Niin katoaa aika, evak-
kosukupolven aika häipyy 
hiljalleen. 

Jäljelle jäävät muistot, 
väkevät muistot, 
yhdessä eletyistä hetkistä, 
karjalaisesta heimosta, 
aiemmista polvista, 
eteenpäin vietäviksi, 
tuleville.

Irene Saariojan muistoa 
kunnioittaen ja voimaa Ei-
jalle ja Kimmolle perhei-
neen toivottaen

Ystävän lapsi Virpi Huhtanen

Niin katoavaista on maailma
 …ja häipyy kokonainen aika
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tehdä uusitaanko katto tinaamalla 
vai laittanmalla uusi teräskate. Yk-
si nuorten taiteilijoiden tiimi on 
suunnittelemassa kirkon sisätiloja 
ja suunnitelmat on aloitettu lasi-
maalauksien uudistamisesta. 

Koivistolla tiedostetaan, että 
saneeraus vaatii mittavasti rahoitus-
ta ja tässä mielessä halutaan löytää 
yhteistyökumppaneita sekä Venä-
jän nykykirkon että suomalaisen 
evankelisluterilaisen kirkon piiristä. 
Kiinnostuneita ollaan myös muista 
tahoista, jotka voisivat auttaa rahoi-
tuksen aikaansaamisessa, jotta ura-
kasta voitaisiin selvitä. Kirkon alue 
on jo aidattu, jotta sinne ei voi enää 
ajaa autoilla ja sotkea vanhoja hau-
tausmaita. Koiviston johto toivoo, 
että kirkosta olisi iloa myös Koivis-
toseuralle ja sen jäsenkunnalle.

Koivistolla pidettiin kirkon 
suojelun merkeissä isot juhlat ke-
sällä 2007 ja siitä tiedotettiin ko-
ko valtakunnalle. Tavoitteena oli 
saada tukea kirkon saneeraukselle. 
Kampanja onkin tuonut myötä-
tuulta ajatukselle.

Arviota siitä, mitä kirkon sa-
neeraus kokonaisuudessaan tulisi 
maksamaan, ei vielä ole, mutta si-
tä työtä tekee parikin suunnittelu-
porukkaa. Joka tapauksessa rahaa 
tarvitaan paljon. Iloinen uutinen 
kaikille on se, että vuonna 2009 
Koivistolle vedetään kaasuputki, 
jolloin kirkkoonkin saadaan kun-
non lämmitys.

Kysymykseemme suhtautumi-
sesta suomalaisten kotiseutumat-
kailuun Koivistolle, molemmat 
totesivat suhtauduttavan hyvin 
suurella ymmärryksellä ja myön-
teisesti. Heillä ei ollut tiedossa 
yhtään tapausta, jossa suomalaisia 
olisi kohdeltu huonosti. Matkai-
lua haluttaisiin jopa lisätä, mutta 
Koivistolta puuttuvat majoitusti-

Kiiskilän kylätoimikunta 
kokoontui Porvoossa 
27.19.2007
Kokouksen aiheena oli uuden kirjan KO KIISKILÄISET 
LÄKSIIT EVAKKOO jälkipuintia. 

Kuvassa vasemmalta Veikko Kurki, Tuula Kujala, Martti Kurki, Juha 
Vähäkangas, Minna Kuusela, Heimo Montonen, Pertti Hämäläinen

Kaupunginjohtaja Aleksej Skoridumov ja valtuuston puheenjohtaja 
Valerij Sjkoldinin esittelevät Koiviston vierasvenesatamaa.

Koiviston kulttuurihistoriaa 
on esillä museossa Koiviston 
kirkolla.

Mitä puutteita löytyi ja missä oli 
onnistuttu. Kokonaisuutena kirja 
on hyvä ja luettava. Voidaan siis 
antaa toimikunnalle kiitokset on-
nistuneesta työstä. Kirjaa voidaan 
suositella luettavaksi muillekin 
kuin Kiiskiläläisille.

Kirja on tilattavissa osoitteesta 
Martti Kurki
Ohjaajantie 3 F 66
00400 Helsinki

Koivistolle. Heidän mielestään 
vastavierailusta voitaisiin kehittää 
pysyvä perinne. Joka tapauksessa 
tapaamisia järjestettäisiin aina-
kin kerran vuodessa. Nyt kun on 
tutustuttu, on helpompi puolin 
ja toisin pitää yhteyksiä. Isännät 
olivat kovin kiitollisia siitä, että 
heidät liitetään Koiviston viestin 
jakeluun, jolloin he pysyvät ajan 
tasalla kehityksestä. He tulevat 
ilman muuta lähettämään Koivis-
toseuran johdolle kutsun uuteen 
tapaamiseen, jotta viisumin järjes-
täminen olisi helpompaa.

Keskustelun päätteeksi isän-
nät lahjoittivat Koivistoseuran 
edustajille kesällä 2007 uudistetun 
Primorskin standaarin ja me puo-
lestamme jätimme käynnistäm-
me muistoksi Risto-Matti Ratian 
suunnittelemat maljat. Leppoisaa 
keskustelua jatkettiin yhteisellä 
lounaalla Koiviston upouudessa 
ravintolassa. Pää yhteistyölle on 
nyt avattu. Jatko riippuu paljolti 

Yhteistyötä käynnisteltiin 
itsenäisyyspäivän aattona 
jatkuu sivulta 1

lat sekä vierasvenesatama. Niitä 
suunnitellaan jo kaavoituksessa ja 
on mahdollista, että vuonna 2009 
päästään rakentamaan sekä sata-
maa että klubirakennusta, johon 
sisällytetään myös majoitustiloja 
ainakin 80 hengelle. Paikkaa sata-
malle ei ole vielä päätetty, mutta 
sitä haetaan samanaikaisesti kaa-
vasuunnittelun edetessä. Veneilyn 
kannalta Koivistolle on suuri on-
gelma se, ettei siellä ole tullauspis-
tettä, joten veneitäkään ei voida 
ottaa vastaan. Nyt selvitetään, jos-
ko jo kesällä 2008 tullauskysymys 
saataisiin toimimaan myös Koi-
vistolla. Jos vielä rahoitus saadaan 
kuntoon, voisi satama ja klubi olla 
käytössä jo vuonna 2011.

Siirryttiin keskustelemaan 
käytännön yhteistyöstä. Kut-
suimme Koiviston edustajat ke-
sällä 2008 Porvoossa pidettäviin 
Koiviston juhliin, jonka kutsun 
isännät ottivat mieluusti vastaan 
ja tarjosivat vastavierailua myös 

meistä itsestämme Jäi kuitenkin 
tunne, että yhteistyöhalut olivat 
molemminpuoliset.

Matkalle osallistuivat pu-
heenjohtaja Jarmo Ratia, varapu-
heenjohtaja J-V Kurki, sihteeri 
Marja-Leena Montonen ja Koi-
viston viestin päätoimittaja Riik-
ka Salokannel. Tulkkina toimi 

Kouvolan seudun koivistolaisten 
puheenjohtaja Seppo Mäkinen ja 
kuljetuksista huolehti Pornaisten 
Matkailu Oy:n toimitusjohtaja 
Kari Hämäläinen. Seurueen mu-
kana oli myös Seuran toimittaja.

Juha-Veikko Kurki
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Koiviston Rusi-suku matkailee
Viime kevättalvella suvun hallitus kokouksessaan päätti, et-
tä tehdään retki Lemille syömään särää. Samalla sovittiin, 
että pyritään suunnittelemaan muuta sopivaa ohjelmaa 
aterioinnin jälkeen. Ohjelma hioutui ja sovittuna päivä 
15.9. Pornaisten Matkailu Oy:n bussi starttasi Pornaisista 
keräten matkan varrelta täyden bussillisen suvun jäseniä ja 
ystäviä Etelä-Karjalan matkalle. Viimeiset tulijat kävivät 
autoon Kouvolasta.

Menomatkalla Lauri Rusi avasi 
keskustelun ja toivotti matkalai-
set tervetulleiksi Lappeenrannan 
matkalle. Sitä voisi luonnehtia 
myös Keski-Uusimaa - Itä-Uu-
simaa - Etelä-Karjala -matkaksi. 
Ajon aikana kuultiin Oy Kaukas 
Ab:n syntyhistoriaa Uudeltamaal-
ta Keravanjoen Kaukaankosken 
laidalta, missä käynnistyi Suomen 
ensimmäinen lankarullatehdas v. 
1873. Myöhemmin yhtiö muutti 
Lauritsalaan, jossa puunjalostus-
toiminta sai uusia ulottuvuuksia. 
Lauri Rusi kertoi lisäksi Kaukas 
yhtiön ja Uuraan sekä Vatnuorin 
yhtymäkohdista. 

Järvenpäästä matkaan lähte-
nyt Ertta Villanen kertoi omasta 
sukuharrastuksestaan, Koivistol-
le Härkälän kylään kotipaikalle 
suuntautuneista matkoista ja pi-
hapiirien kartoituksesta. Hän esit-
teli myös mielenkiintoisen, jokin 
aika sitten valmistuneen Villasten 
sukukirjan.

Matkalla mukana ollut sota-
veteraani Kauko Ijäs kertoi kirjoit-
taneensa kirjan ”Karjalaispojan ja 
sotilaan elämää”. Hänellä oli mu-
kanaan kirjailija Ilmari Kiannon 

pojan, Otso Kiannon ääninauha, 
jossa tämä kertoi omia sodanai-
kaisia kokemuksia. - Kauko Ijäs 
innostui Etelä-Karjalan matkasta, 
koska hänellä oli omia yhteyksiä 
Lappeenrantaan.

Etelä-Karjalassa

Somerharjusta saatiin paikallinen 
opas. Samalla saatiin tietoa mat-
kan varrella ohitetuista paikoista 
ja maisemista. 

Lemin Kotiseutuyhdistyksen 
museotuvalla nautittiin paikka-
kunnan erikoisuutta, särää, tuo-
reen kotona leivotun lemiläisen 
rieskan ja tarjolla olevien juomien 
kera. Ruokailun hyvän maun täy-
densi rusinasoppa.

Museotuvassa kuultiin ruo-
kailun järjestäjien kertomana 
särän tarina. Sukuhallituksen pu-
heenjohtaja Lauri Rusi kertoi su-
vun ajankohtaisista. Paula Penttilä 
kertoi Rusien sukututkimuksen 
tämänhetkisestä vaiheesta. Mu-
kanaolijoille jaettiin täydennettä-
väksi sukutietolomakkeita. Myös 
Helge Teikari käytti puheenvuo-
ron yhteisistä asioista.

Lappeenrannan sankarihautaus-
maa-alueeseen, johon on haudat-
tu ainakin Rusi-sukuun kuuluva 
Väinö Kiiski. Kukkatervehdysten 
ja Karjala-myymälä kierroksen 
jälkeen siirryttiin katsastamaan 
Muikku ja pottu -markkinoita.

Kotimatkalla pysähdyttiin 
Etelä-Karjalan puolella vielä kah-
ville Luumäellä Kahvi-Pakarissa. 
Samalla suoritettiin arpajaiset.

Muistomerkeille kukka-ase-
telmat oli tehnyt vuosikymmenien 
ammattitaidolla Eeva Kupiainen. 
Matkan vetäjänä ja asiantunti-
ja toimi Lauri Rusi. Mukana oli 
myös veteraani Kauko Ijäs, jonka 
sotaväkimuistoihin liittyi Lap-
peenranta. 

Paula Penttilä

Koivistolainen Porvoo

Talvisodan alkaessa Koiviston 
asukkaat evakuoitiin aluksi Ori-
veden, Juupajoen, Längelmäen, 
Eräjärven, Kuhmalahden ja Kuh-
moisten pitäjiin. Moskovan rauha 
aiheutti siirtolaisten asutustoimis-
sa uudelleen järjestelyjä. 

Keväällä 1940 koivistolaiset-
kin siirrettiin valtavassa aaltoliik-
keessä Hämeestä lähinnä itäiselle 
Uudellemaalle. Orimattilaan si-
joitettiin 2.400 koivistolaista, Jaa-
laan 500, Iittiin 1.600, Artjärvelle 
600, Pukkilaan ja Kuusankoskelle 
600, Myrskylään 600, Elimäel-
le 700, Haminaan ja Sippolaan 
350,Vehkalahdelle 400, Lapinjär-
velle 100, Ruotsinpyhtäälle 300 ja 
Anjalaan 600 (Koivuneva).Koska 

koivistolaiset olivat aina olleet me-
rikansaa, esitettiin toivomus pääs-
tä rannikkoseuduille asumaan. 
Lopulta suuri määrä koivistolaisia 
saikin kolmannen siirtymävaiheen 
aikana asettua Turun ympäristö-
kuntiin. On arvioitu, että noin 
kaksi kolmasosaa koivistolaisista 
ehti muuttaa uusille asuinsijoille, 
ennen jatkosotaa. 

Jatkosota teki mahdolliseksi 
paluun menetetyille kotikylille. Jo 
syksyllä 1941 alkoivat monet pa-
lata niin mantereelle kuin saarille-
kin. Kauppalaan palasi n. 1.000, 
saarille 1.200 ja mantereen kyliin 
4.000. Siten Koivistolle asettui 
yhteensä n. 6.200 henkeä. Suoma-
laisten joukkojen perääntymisvai-

heen aikana alkoi Koivistolle pa-
lanneiden uusi exodus. Tiistaina 
13. kesäkuuta 1944 kello 19 lähti 
ensimmäinen (ja viimeinen) evak-
kojuna Koiviston asemalta Laurit-
salan ja Lappeenrannan asemille, 
mistä siirryttiin jälleen kohti länt-
tä kulkeviin toisiin juniin. 

 Koivistolaiset asettuivat 
aluksi lähinnä Salon kauppalan 
ympäristökuntiin, mistä vihdoin 
40-luvun loppupuolella alkoi uusi 
muutto lopullisille asuinpaikoille. 
Valtiovalta määräsi koivistolai-
set sijoitettaviksi kolmen läänin 
alueelle: Turun ja Porin, Uuden-
maan ja Kymenlääniin. Onnelli-
simmat pääsivät kosketuksiin me-
ren kanssa kuten Turun tienoille, 
Porvooseen ja Kotkan -Haminan 
seuduille, mutta moni sai tyytyä 
ostamaan tilansa kaukana merestä, 
kuten esim. Askolasta, Pornaisista, 
Mäntsälästä. 

Koivistolaiset olivat joutuneet 

Koivistolla luovutetulla Karjalassa oli kyliä yhteensä 27, 15 
mantereen puolella ja 12 saarilla. Ennen sotia Koiviston 
maalaiskunnassa asui n. 9.500 henkilöä, ja Koiviston 
kauppalassa oli n. 2.500 asukasta. 

erilleen toisistaan, mutta Porvoos-
ta muodostui ajan mittaan entis-
ten koivistolaisten keskuspaikka. 
Koiviston kunnat (1948) ja seu-
rakunta (1949 lakkautettiin tääl-
lä. Täältä oli Koiviston Seudun 
Osuuskassa oli yhdessä Koiviston 
seurakunnan kanssa ostanut kivi-
talon Aleksanterinkadulta, mistä 
se myöhemmin Porvoon Osuus-
pankiksi muututtuaan siirtyi uu-
teen toimitaloonsa torin kulmalla. 
Kirkkoherra Mauno Koivunevan v 
1944 perustama Koiviston Viestin 
toimitus siirtyi sekin1949 Perniös-
tä Porvooseen. Lahdessa jatkanut 
Koiviston Liikenne sai tukevan ja-
lansijan täälläkin. Porvoossa saivat 
alkunsa myöskin Koivisto-säätiö ja 
Suomen Koivisto-Seura. Porvoos-
sa järjestettiin myös ensimmäiset, 
jokakesäiset Koivisto-juhlat 1949. 
Tulevana kesänä Porvooseen ko-
koonnutaan juhlille jo seitsemättä 
kertaa. 

Koivistolla v:sta 1907 alkaen 
toiminut Merimieskoulu lakkau-
tettiin valtiovallan suunnitelmien 
mukaan 1918 ja siirrettiin Vii-
puriin. Vähän sen jälkeen (1922) 
perustettu Koiviston Yhteiskoulu 
päätyi sotien jälkeen Virolahdelle. 
Koivistolaisten pyrkimys koulu-
tukseen ilmeni täällä Porvoossa 
esim. Porvoon Yhteislyseon op-
pilasmäärien nopeana kasvuna. 
Kun kevätlukukauden 1949 - 50 
lopussa koulun oppilasmäärä oli 
371, niin vuoden 1956 keväällä 
oli oppilaita jo 568. Karjalaista 
alkuperää oli 1949 n. 20 % joista 
edelleen n. 17 % Koivistolla syn-
tyneitä. Kevätlukukauden 1956 
lopulla koivistolaisiksi tunnistetta-
via nimiä oli oppilasluettelossa jo 
7 % kaikista koulun oppilaista. 

Martti Piela

Koiviston Rusi-sukua koolla kahvipakarissa
ja Lemin kotiseutumuseolla

Aterian jäl-
keen lähdettiin 
opastetulle maa-
seutukierrokselle. 
Matkareitti kier-
teli Taipalsaarella 
Saimaan rantoja 
päätyen Lauritsa-
lan kautta Saimaan 
kanavan Mälkiän 
sululle. Nuija-
maan pitkästä itä-
rekkajonosta joh-
tuen tehtiin pieni 
kaupunkikierros 
ja tultiin suunni-
telman mukaisesti 
keskikaupungille, 
jossa tutustuttiin 
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Ruskealalaista uunipaistia, lohipiirakkaa 
ja mustikkarättänää tekemään
Karjalan Liiton naistoimikunta on valinnut vuoden 2008 
karjalaiseksi ruuaksi ruskealalaisen uunipaistin sekä laa-
jemminkin tutun lohipiirakan ja mustikkarättänän. Nämä 
valinnat sopivat niin kotikeittiöön kuin suuren joukon 
tarjoiluiksi. Vuoden ruuat ovat perustaltaan tuttuja eri 
puolilla Karjalaa.

tarjotaan keitinperunat, salaattia, 
puolukkaa tai suolakurkkua.

Lohipiirakka kuten muutkin 
Karjalasta tunnetut kalapiirakat on 
kätevä ison joukon pikkulämmin. 
Lohipiirakka sopii myös kahvin 
kanssa tarjoiltavaksi.

Jälkiruuaksi tarjottava mus-
tikkarättänä tuo mieleen ke-
säpäivät ja tuoreet mustikat. – 
Lapsuudessani rättänä, mustikat 
taikinakuoressa, oli suurta herk-
kua. Sitä suositellaan tehtäväksi 
tänä päivänäkin, sillä se on edul-
linen ja - ah niin- maistuvainen 
jälkiruoka vaikkapa jäätelön tai 
kerman kanssa, kuvailee Aira Vii-
taniemi. 

Näin valmistat herkulliset 
karjalaiset perinneherkut:

Uunipaisti Ruskealasta
350 g sianlihaa
350 g naudanlihaa
350 g lampaanlihaa
2 sipulia
1 pieni lanttu
3-4 porkkanaa
Mausteeksi pippuria, suolaa ja vettä.

Pilko lihat kananmunan kokoisik-
si paloiksi. Pane ne uunivuokaan, 
lisää pilkotut kasvikset ja mausta. 
Laita osa sianlihasta päälle. Lisää 
vettä niin, että ainekset melkein 
peittyvät. Kypsennä 180 asteessa 
noin 2½ – 3 tuntia.

Lohipiirakka

4 dl kypsää puuroriisiä
4 keitettyä kananmunaa murs-
kattuna
300 g graavilohta
valkopippuria

Taikina:
2 ½ dl maitoa
25 g hiivaa
1 ½ dl vehnäjauhoja
½ tl suolaa
50–100 g voisulaa
2 dl vehnäjauhoja

Karjalan Liiton naistoimikunta 
päätyi tällä kertaa valinnoissaan 
ruokiin, jotka sopivat erityisen 
hyvin joukkoruokailuun ja jotka 
ovat monien pitäjien perinneruo-
kalistalla. Valitut ruuat myös sopi-
vat tarjottavaksi arkisesta ateriasta 
juhlaruokiin. 
- Eri paikkakuntien perinneruuat 
ovat suuri rikkaus. Ne ovat kult-
tuuriperintöä, joka herättää mo-
nia muistoja ja jota voi hyödyntää 
monessa eri tilaisuudessa, toteaa 
Karjalan Liiton naistoimikunnan 
puheenjohtaja, kotiseutuneuvos 
Aira Viitaniemi.

Uunipaisti on lähes yhtä tun-
nettu kuin karjalanpiirakka. Vuo-
den ruuan ohje on Ruskealasta Laa-
tokan Karjalasta. Paistin lisukkeena 

Murenna hiiva lämpimään mai-
toon ja alusta. Lisää 1 ½ dl jauho-
ja hyvin sekoittaen. Anna taikinan 
kuplia 3 – 5 tuntia. Lisää suola, 
voisula ja loput jauhot

Alusta notkea taikina (taikinasta 
tulee kaksi piirakkaa). Kaulitse tai-
kina levyksi ja nosta levy uunipellille 
niin, että puolet jää kanneksi. Lisää 
pellille riisit, munamurska ja mausta 
pippurilla. Levitä lohiviipaleet täyt-
teen päälle. Nosta reunoja täytteen 
päälle ja voitele ne vedellä. Käännä 
taikina kanneksi ja yhdistä reunat. 
Koristele piirakka taikinanuhoin ja 
pistele kuorimaveitsen kärjellä suo-
mukuvioita pintaan.

Paista piirakka 200 asteessa 
noin 30 minuuttia.

Mustikkarättänä

2 ltr mustikoita
1 dl sokeria
1 tl perunajauhoa

Sekoita ainekset ja pane uuni-
vuokaan.

Taikina:
250 g voita sulatettuna
½ dl sokeria
4-5 dl ruisjauhoa
1 tl leivinjauhoa

Sekoita taikina pöperömäiseksi 
ja peitä marjat. Paista uunissa 
160 asteessa noin 1 tunti.

Karjalaiset käsityökurssit
Feresi-kurssi 19.-20.1. ja 
26.-27.1.2008
Feresi on karjalainen kansanpu-
ku, johon kuuluu henkselimek-
ko, paita ja esiliina. Feresin voi 
valmistaa puuvillasta, villasta tai 
silkistä, kangas voi olla yksiväristä, 
ruudullista tai pienikuvioista. Sii-
tä voi tehdä itsensä näköisen asun 
niin juhlaan tai työasuksi erilaisiin 
tapahtumiin. 

Tule valmistamaan feresi 
itsellesi tai tulkaa joukolla val-
mistamaan feresi koko seuran 
naisväelle. Feresejä tehdään kah-
tena viikonloppuna 19.-20.1. ja 
26.-27.1.2008 klo 10-16. Opet-
tajana kurssilla on artesaani Soja 
Murto-Hartikainen. Jokainen 
hankkii etukäteisohjeistuksen mu-
kaan feresikankaat ja muut om-
pelutarvikkeet. Voit ottaa oman 
ompelukoneen kurssille mukaan. 
Kurssilla leikataan kankaat ja om-
mellaan feresi. 

Kurssi pidetään Karjalatalolla 
Helsingissä, Käpylänkuja 1. Kurs-
sin  jäsenhinta (Karjala-kortilla) 
on 150 euroa/4 päivää ja muille 
160 euroa/4 päivää. Hintaan sisäl-
tyy opetus, lounas ja kahvi kaikki-
na neljänä päivänä.

Ilmoittautumiset 4.1.2008 
mennessä: toimisto@karjalanliit-
to.fi, (09) 7288 170, www.karja-
lanliitto.fi > Tapahtumakalenterin 
ilmoittautumislomake.

Puulinnun vuolukurssi 
2.-3.2.2008
Puukolla vuoleminen on mitä 
parasta terapiaa, taidetta ja tek-
niikkaa. Se sopii niin naisille kuin 
miehille. Vuolemalla saa aikaan 
hauskoja ja omaperäisiä koriste- 
ja käyttöesineitä. Vuolukurssilla 
opitaan tekemään perinteinen 
Karjalan käki, jota myös joulu-
linnuksi kutsutaan. Vuolukurs-
sin vetäjä on puutyönohjaaja Joel 
Nokelainen.

Vuolukurssi pidetään Karja-
latalolla 2.-3.2.2008 klo 10-16. 
Kurssin jäsenhinta (Karjala-kor-
tilla) on 80 euroa ja muille 90 
euroa. Hintaan sisältyy opetus, 
materiaalit, lounas ja kahvi kum-
panakin päivänä.

Ilmoittautumiset 25.1.2008 
mennessä: toimisto@karjalanliitto.
fi, (09) 7288 170, www.karjalan-
liitto.fi > Tapahtumakalenterin il-
moittautumislomake. Karjalatalo, 
Käpylänkuja 1, 00160 Helsinki.

Muutokset mahdollisia. Lisä-
tietoja Karjalan Liitosta, puh. (09) 
7288 1715.

Tervetuloa karjalaisten käsitöiden 
kursseille!

Karjalainen menu -kurssi 
2.2.2008
Tule oppimaan karjalaisen ruo-
kapöydän ateriakokonaisuuksia. 
Menu-kurssilla tutustutaan karja-
laisiin alkuruokiin, pääruokiin ja 
jälkiruokiin. Kurssi on lauantaina 
2.2.2008 klo 10 – 15. Kurssin jä-
senhinta (Karjala-kortti) on 40 €, 
muille 45 €.

Ilmoittautumiset 25.1.2008 
mennessä.

Piirakkakurssi 23.2.2008

Piirakkakurssilla tutustutaan erilai-
siin karjalaisiin piirakoihin, muun 
muassa perinteisen karjalanpiira-
kan valmistukseen kuoren ajelui-

neen ja rypytyksineen. Kurssi on 
lauantaina 23.2.2008 klo 10 – 14. 
Kurssin jäsenhinta (Karjala-kortti) 
26 €, muille 30 €. 

Ilmoittautumiset 15.2. men-
nessä.

Laatikkoruokakurssi 
4.10.2008

Karjalaiset laatikkoruoat on val-
mistettu uunissa kypsyttämällä. 
Laatikkoruokia on valmistettu 
sekä pääruuiksi että jälkiruuiksi 
samalla kertaa jopa useammak-
si päiväksi. Tule opettelemaan, 
miten valmistetaan erilaisia her-
kullisia laatikkoruokia. Kurssi on 
lauantaina 4.10.2008 klo 10 – 15. 

Kurssin jäsenhinta (Karjala-kortil-
la) on 30 € ja muille 35 €. 

Ilmoittautumiset 26.9.2008 
mennessä.

Kursseilla valmistettuja ruokia 
maistellaan kurssien päätteeksi. 

Kouluttajana kaikilla ruokakurs-
seilla toimii karjalaisten ruokien 
erityisosaaja, eurokokki, kotiseu-
tuneuvos Aira Viitaniemi. 

Kaikki kurssit pidetään 
Karjalatalossa, 
Käpylänkuja 1, 
00610 Helsinki.

Ilmoittautumiset 
Karjalan Liittoon, 
puh. (09) 7288 170, 
faksi (09) 7288 1710 tai 
toimisto@karjalanliitto.fi tai 
www.karjalanliitto.fi.

Kurssit järjestetään yhteistyössä 
Opintotoiminnan Keskusliiton 
kanssa.

Tervetuloa 
karjalaisten ruokien kursseille!

Karjalan Liitto ry, 
Käpylänkuja 1, 
00610 HELSINKI

Karjalaiset ruokakurssit

Lisätietoja vuoden ruuista ja muista karjalaisista perinneruuista,  
kotitalousneuvos Aira Viitaniemi, p. 040-5508 461 ja Karjalan Liitto, 
p. 09-7288 170, toimisto@karjalanliitto.fi, www.karjalanliitto.fi.
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KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

Turun ja ympäristön Koivistolaisten 
toiminta vireätä
Vuoden aikana olemme 
Turussa saaneet toimin-
tamme sellaiseksi, että voin 
sanoa Niilo Villasta laina-
takseni ”väki lissyy ja pijot 
paranoot”. Siitä olemme 
iloisia, että ”uudet koivisto-
laiset” ja myös heidän ystä-
vänsä ovat meidät löytäneet 
ja mukaan tulleet.

Kajuuttailloissa, joita pidämme 
joka kuukauden kolmas tiistai 
(paitsi kesäisin), teemana on ollut 
Koiviston kylien esittely. Humal-
joki, Saarenpää, Tiurinsaari, Al-
vatti Keskisaari, Eistilä-Ingertilä 
(puoleet pidetään tammikuus-
sa -08) ja Penttilä on jo esitelty. 
Teemana on myös ollut ”Saaris-
tomeren ulkosaarien kirkot” ja 
nyt viimeisenä ”Viron muistelot”. 
Kaikki tapahtumat ovat saaneet 
positiivista palautetta.

Naiset siis ”Messitytöt” ko-
koontuvat joka kuukauden ensim-
mäinen maanantai ja tekemisestä 
ei ole puutetta. Harjoittelemme 
omiin tilaisuuksiin lauluja ja mui-
ta ohjelmanumeroita ja kaikki 
ovat innolla mukana. Myös nais-
ten piiri on lyhyessä ajassa tuplan-
nut osallistujamääränsä. Olemme 
myös opetelleet ”huovutusta” pi-
täneet ”piirakkakursseja” ym.

Jaalamiehet kokoontuvat jo-
ka tiistai. Hekin harjoittelevat ti-
laisuuksiimme lauluja ja on jopa 
oma orkesterikin syntynyt - hai-
tarin lisäksi toimii mm. vanha 
pyykkilauta ja rumba-pallot hyvi-
nä rytmittäjinä. Jaalamiehet ovat 
saaneet uusia jäseniä, joten hyvältä 
näyttää.

Merihän on koivistolaisille 
tärkeä, jotan laivaristeilyt Turus-
ta Tukholmaan ovat kuuluneet 
joka vuotiseen ohjelmistoomme. 
Viimeisin risteily tehtiin yhdessä 
Koiviston Seniorien kanssa ja mu-
kana oli 90 yhdessäolosta nautti-
vaa koivistolaista - tietenkin ne 
ystävät mukaan lukien.

Elokuussa teimme sitten Vi-
ron nelipäiväisen retken Haapsa-
luun, Hiidenmaalle ja Viljandiin. 
Matka oli kaikin puolin onnistu-
nut. Nähtävyyksiä riitti ja sääkin 
suosi meitä - tosin aikamoisel-
la helteellä. Ja taas kotimatkalla 
teimme päätöksen, että ensi kesä-
nä taas männään ja nyt Latviaan 
katsomaan sitä Riikaa.

Kesällä olimme Piikkiön kesä-
teatterissa, mikä on myös joka ke-
säinen perinne. Nyt näimme näy-
töksen ”Suutarin tyttären pihalla 
kasvaa” ja olihan oma puheen-
johtajamme mukana esittämässä 
”dementoitunutta tuomaria” ja 
kyl myö saatii nauraa ja taas tul 

monta elinvuotta lissää.
Koivistojuhlille Helsinkiin  

lähti Turusta ja matkan varrelta 
täydet ”bussilastilliset” molempi-
na päivinä ja lisäksi tarvittiin yksi-
tyiskyytejä, jotta jokainen halukas 
pääsi juhlille mukaan. Ja taas ensi 
kesänä tullaan Porvooseen, mutta 
sit myö ollaa siel yötä.

Syksyllä otimme sitten osaa 
Turun kansainvälisille kirja-
messuille yhdessä Johanneksen, 
Kuolemajärven, Uudenkirkon ja 
Karjala-lehden kanssa. Olimme 
myymässä siellä Koivisto Säätiön 
ja Suomen Koivisto Seura ry:n 
tuotteita ja ylpeinä tuomassa esille 
meille niin rakasta Koivistoa.

Juhlista mainittakoon perin-
teiset ”Vapun vastaanottajaiset”, 
”Vanhan ajan iltamat” ja ”Joulu-
juhlat”. Kaikkiin tilaisuuksiin riit-
tää esiintymishaluisella porukalla 
uutta ohjelmaa ja voitte arvata, 
että hauskaa on. Tästä jatkamme 
luottavaisin mielin eteenpäin.

Olkoon joulun tunnelma
lämmin, aito, juhlava!
Uusi vuosi puolestaan
tuokoon onnen tullessaan!

Airi Saarinen

Kirjotuksii` ja kuulumissii`

SÄHKÖURAKOINTI
KIIKKA & KONTTILA OY

PL 19 Susitie 12 PUH.  09-8624 2040
00581 HELSINKI 00800 HELSINKI FAX  09-8624 2050

MATKATOIMISTOPALVELUT RYHMILLE, TILAUSAJOT

PORNAISTEN MATKAILU OY
P. 019-664 7269, 0400-184 899 07170 PORNAINEN

Suomalaista puutavaraa
- tärkeintä on hyvä laatu,

TANTTUTIE 6, 49460 HAMINA, Puh.: (05)7575 200, Fax.: (05) 7575 250
E-mail: havesa.timber@havesa.fi www.havesa.fi

Karjala-tuotteiden erikoisliike
Tilaa ilmainen kuvastomme

Puh. 05-541 4650, Kauppakatu 41, Lappeenranta
www.kareliaklubi.com — kauppa@kareliaklubi.com.

Mainos ja tabloid -lehdet
painaa

Lehtipaino Keskiuusimaa
Riihimäki

Sydämelliset kiitokset 
Koiviston Viestille, Helsingin koivisto-
laisille DVD:stä, Leena Mannoselle Koi-
visto-isännänviiristä ja suussa sulavista 
leivonnaisista, Vaito Pullille Koiviston 
pöytäviiristä ja sekä Porvoon ja Rauman 
Koivistokerhoille muistamisesta. 

Jumala Teitä kaikkia siunatkoon.
Teidän Valma 

Sotakorvauslaivoi
 
" ´Katsoha häntä, sano karjalalaine´!
Meerihä siin, vai lietkös joku toine?"
"Ka, Meeriko, Meeri." "Pyöräl polet?!"
"Pyöräl polen, tälhä mie ain kulen.
Läksin tänneppäi pyörälläi polkemaa,
jottai insinööri Kytsellii tappaamma."
 
"A mitä sie hänest? Korkee herra o hää."
"Mei Martil ens kesäks töitä läksin kyselemmää.
Hamaris ko kuulemma sotakorvauslaivoi tehhää.
Jos vaik mei pojalkii löytyis täält töitä."
"Kui vanha hää on? "Oppikouluu pääs kevvääl."
"Voi hyvä ihmine! Turha yrittääkä!
Ei täält poikasil töitä löyvvy mittää!
Mut pistiihä meil. Mie paan kohvit kiehumaa.
Samal saahaa muistella mänetettyy Karjalaa."
 
"Pullaa? Sokurii? Paaha sekkaa ja solkuta!"
"Kiitoksii, Kerttu. Kyl tekikii kohvi hyvvää!"
"Hyvväähä se, mut ei nii hyvvää läheskää 
ko Ameriika kohvit Koivisto-juhlil kesääl.
Käittäks työ Jussi kans juhlil lainkaa
ko mie en nähnt teit siel kumpastakkaa?"
"Oltii, oltii. Mut nii paljo ko siel ol sukulaisii,
ystävii ja tuttavii, vanhoi koivistolaisii!
Kirkkooka läheskää kaik ei mahtuneet,
pihal kuuntelemmaa olliit jäähä saaneet."
"Onneks ol kovaääniset, ni saivat kaik kuulla
kui syvämmee käyvvä ol Kansanaho saarna.
 

"Mahtavast kaupunkii ast varmast kuulu
syvämmest lähtöne evakkoi virreveisuu 
- ei se olt sellasta
Esi-Juoso vasika yninää 
Piela pello kolkas, 
milt joskus kuulostaa 
täkäläisii laulu."
 
"Kansanaho pit esitelmä pääjuhlaskii.
Pääpuhajaha Linnamäel ol Virolaise Jussi tietystkii.
Hyväst hää haasto, niiko karjalaise pittää.
Eikähä Etuskuntaa huonot puhujat pääsekkää!
Mäki ol mustannaa kesäpukusta kansaa.
Mut lieks omilt asjoilt olt kaikil aikaa kuunnellakkaa."
"Mie en siihe juhlaa tulemaa päästkää,
ko miu pit männä Mansikkii syöttämää."
 
"Myö käytii saaristos laivaristeilylkii!
Nii täys ol "Ruuneper", et mie iha pelkäsi,
ko kaik tahtoit männä samal puolel laivaa,
heti ko laiturist laivaköyvet irrotettii. 
Mie luuli iha, et upota viel voijjaa!
Mut onneks sit Salu Jussi
laiva toisel kylel män seisomaa
ja joha laiva oiken! ja päästii seilaamma!"
"No nyt sie narrit, et Salu Jussi muka!"
"No, niihä mie narrinkii! Mut ol kyl totta,
et miust iha liikaa laival ol ihmisii,
ko eihä siel pääst kenekää kans kunnol haastamaakaa!
 

"Käit sie Seurakuntasalil Muistoi illas?"
"Käin. Ja sissääki pääsi, tarpeeks varrai ko mänin.
Mut puolet jäi varmast ulos ovvii taaks.
Mut saiha tuttui tavata sielkii, et oikee lämpes syvän."
 
"Mut mite sie nyt tääl elät? Hyväst vissiinki?"
"Hyvästhä mie, ko miekii tääl pääsi töihi, 
sotakorvauskuunarii ko tilkkiimmä otettii naisii.
Tuota "Svestaal" mie tilkitsen; se 'tähtee' tarkottaa.
Niiko Koivistolkii, "Tähel" lähettii pakkoo ajamaa.
Kyl o mahtavii näijä laivoi mastotkii!
Uso pois, yli kolmekymmänt metrii!
Ja ryssät o tarkkoi iha kaikes!
Tip top höil kaike olla pittää
just niiko sanotaa, Ruotu-Topi nenä!
Jollei kaik oo ajallaa, hyö siint sakottaa.
Aatteles! Ensiks meilt ryöstiit koit ja konnut,
ja nyt viel saahaa maksaa kaik höijjä oikut!"
 
"Vaatikoot vaa! 
Myö kyl rakennettaa,
mitä hyö hajottiit, kaik uuvestaa. 
Mut koittaa viel sekkii aika,
ko ahistukse alhost nousoo
tää karjalaine kansa, 
ja omil jaloillaa seisoo,
eikä ryssii eikä kettää muitakkaa 
tarvitse mei kumarrella ennää, ei koskaa!"

"Nii uson miekii. Mut nyt miu pittää männä.
Kiitoksii kohvist. Ja tuoha siekii käymää,
ko kaupunkii päi millo siul sattuu olemaa asjaa!"
 
Koivisto-juhlat on pidetty Porvoossa vuodesta 
1949 lähtien kuusi kertaa. Ensi kesänä 
kokoonnutaan jälleen juhlille Porvooseen. 
 

torstai, 29. marraskuuta 2007
Martti Piela: Sotakorvauslaivoi
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Tällä palstalla julkaisemme myös
kuvallisia onnitteluja 6e/kuva.

Aineisto vastaanotetaan mieluiten 
digitaalisena, otsikolla: 
Koiviston viesti/onnittelut, osoittee-
seen: studio@salokanneltoivonen.fi. 
Muussa tapauksessa disketti, CD-levy 
tai valokuva osoitteeseen: 
Studio Salokannel & Toivonen,  
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti. 

Tekstiä voit liittää mukaan tekstiä
90 kirjaimen verran.

Kuvien lähetys omalla vastuulla. 
Kuvat palautetaan vain jos mu-
kana on osoitteellinen kirjekuori 
postimerkkeineen.

Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

Kuopion yliopistosta on 
tänä syksynä valmistunut 
VILLE LASSE EEMELI SINISA-
LO lääketieteen lisensiaatik-
si Kotkasta.

Isovanhemmat äidin puo-
lelta olivat Emil Kokkala ja 
Ilma (o.s. Agge) Kokkala-
Eistilästä ja Ingertilästä.

Diplomi-insinööri JUHA 
VILLANEN väitteli 2.11.2007 
tekniikan tohtoriksi ai-
heesta ”Matkapuhelinten 
antennirakenteiden koon 
pienentämis- ja suoritus-
kyvyn arviointimenetelmät” 
Teknillisessä korkeakoulussa 
järjestetyssä väitöstilai-
suudessa. Vastaväittäjinä 
toimivat professori Claes 
Beckman Gälven yliopis-
tosta (Ruotsi) ja professori 
Cyril Luxey Nizzan yliopis-
tosta (Ranska).

Väittelijän isän isä Kaarlo 
Villanen on kotoisin Koivis-
ton Härkäkylästä.

Härkäläläiset Nuutinpäivänyyttärit
Karjalatalon Laatokkasalissa
La 12.1.2008 klo 13.00 - 16.00
(osoite Käpylänkuja 1, Helsinki)

Tuo purtavaa tullessasi, juomat talon puolesta

Aihe 1: Mieti joku tyypillinen härkäläläiseen päivään kuulunut ta-
pahtuma (aamiaisen laitto, eläinten hoito, silitys, puunhakkuu....). 
Kuvaile tilanne ja kirjaa tai piirrä se muistiin.

Aihe 2: Kesäkuisen Härkälän matkan pituus ja ohjelmatoiveet.

Tervetuloa!

Koiviston Härkälän kylän kylätoimikunta
(kata@fi.ibm.com / puh.ilt. 09-4524 375)

Perniön ja ympäristön Koivisto-kerho

Kerhoillat talvikautena 2008 joka kuukauden
kolmantena tiistaina klo 18 Salon karjalaisten 
seuratuvassa, osoite: Majavakatu 4 Pahkavuori, Salo.
Aloitetaan tiistaina 15, 1 2008.

Tuletha siekii haastelemmaa. Koitetaa keksii joka
illaaks oma teema. Kohviikii saap, jot kiele kannat
tulloot notkiaaks.

Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Kevään ja kesän 2008 toiminta (alustavasti)

Naisten piiri
joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 14.00
 7.1., 4.2., 3.3., 7.4., 5.5.
Jaalamiehet
joka torstai klo 14.00 (ellei jotain muuta sillä viikolla)
 10.1., 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 28.2., 6.3., 13.3., 27.3., 
 3.4., 10.4., 24.4., 8.5., 15.5., 29.5., 
Kajuuttaillat, joka kuukauden kolmas tiistai klo 17.00
 15.1., 19.2., 18.3., 15.4., 20.5.
Viking Isabelle-risteily 8.-9.1.
Lähtö 8.1. klo 21.00, paluu 9.1. klo 19.50
22 euroa/henk (2 hengen A-luokan hytissä)
 sisältää Buffet lounaan ruokajuomineen
 kahvin ja pullan haluamaansa aikana
 oman ohjelmallisen tilaisuuden arpajaisineen
Vuosikokous Kajuutassa suununtaina 2.3. klo 14.00
Matka Suomen Koivisto-Seura ry:n vuosikokoukseen 
 Porvooseen 8.3.
Vapun vastaanottajaiset 30.4. klo 17.00 Kajuutassa
Teatterimatka Raumalle (aika ilmoitetaan myöhemmin)
Piikkiön kesäteatteri (aika ilmoitetaan myöhemmin)
Matka Koivisto-juhlille Porvooseen 26.-27.7.
Neljän päivän matka Pärnun kautta Riikaan
 joko viikolla 33 tai 24 (ilmoitetaan myöhemmin)

Piirakkapäivälliset Halkiassa
Tiedämme, että 
kroppamme vanhenee,
mutta se ei estä meitä
mielekkäältä elämältä,
jos pidämme mielen nuorekkaana.

Vatnuorin kyläyhdistys ja Koivistolaiset seniorit viettävät yhteistä 
piirakkajuhlaa Halkian Kivistöllä helmikuun 24. päivänä 2008. 
Päivälliset ruuan osalta aloitamme hailiserpalla. Pääruokana on 
rusupiirakka, jossa ei ole huomioitu kuinka turmiollisia ovat pii-
rakkaan kuuluvat erään kotieläimen tuotteet. Niille jotka katsovat 
sopivammaksi kiertää näitä, on tarjolla kaalipiirakkaa. Päätteeksi 
nautimme kahvit rahkapiirakan kera. Piirakoiden lajitarjonnan 
laajentamiseen pidättävät järjestäjät itsellään täydet oikeudet. Yh-
dessäolon painikkeeksi on musiikkipitoista ohjelmaa. Pitopöytä on 
tarkoitus kattaa 100 ensimmäiselle ilmoittautuneelle. Tilaisuuden 
juhlapiletti maksaa 20€. 

Harrastan ystävieni ja tuttavieni kanssa pientä vedonlyöntiä, yleen-
sä tulevaisuuteen liittyvistä aiheista. Viimeisin, konjakkiryypyn ar-
voisen, vedon aihe on varsin omaleimainen ja kuuluu lyhykäisesti 
seuraavasti: Kuka Suomen Koivisto seuran johtokunnan jäsenistä 
on ensimmäisenä osallistuva seniorien järjestämään matkaan tai 
tilaisuuteen. 

Elämämme tärkein tehtävä on jatkuvuuden turvaaminen. Monelta 
osalta me seniorit olemme sen suorittaneet, mutta Suomen Koi-
visto seuran ja kyläyhteisöjen kohdalla se on meiltä useammalta 
vielä kesken. Lähestymme aikaa, että meidän lentomme aurassa 
päättyy. Jotta tuntisimme myös tältä osalta tehtävän suoritetuksi 
on meidän velvollisuus huolehtia myös siitä, että paikkamme ei jää 
aurassa tyhjäksi, vaan sen ottaa nuori kantavasiipinen yksilö. Us-
kon, että nämäkin piirakkapirskeet on omiaan täyttämään kesken 
olevaa tehtäväämme.

Onnellisuus ei riipu siitä, kuinka paljon meillä on, vaan miten paljon 
osaamme kaikesta nauttia. Pyrkikäämme elämään niin, että jokainen 
hetki on elämisen arvoista. Aktiivisuus ja mielenkiinto asioihin ja 
tapahtumiin on parasta rohtoa mielekkäälle elämälle. Ei meidän 
kannata aina miettiä teemmekö oikein, riittää kun teemme oikei-
ta asioita. Älkäämme jääkö kiikkutuoliin tai sohvan pehmeyksille, 
vaan pysykäämme mukana elämän virrassa. Nauttikaamme ystävistä 
niin lapsuuden, nuoruuden kuin eilen solmituista. Osallistukaamme 
tapahtumiin niin asuinseudullamme kuin matkan päässä. Niistä kai-
kista jää muisteltavaa mielemme sopukoihin, joista voimme sitten 
ottaa kun aika koittaa.

Muistakaamme kuinka mukava on aina matkalta palata kotiin, mut-
ta se edellyttää, että ensin pitää lähteä.

Piirakkapirskeissä tavataan.

Keraamikko Satu Seppälän
Koiviston kirkon pienoismalli
Koiviston harmaagraniitti kirkon ja kellotapulin keraaminen n. 20 cm x 20 cm x 20 cm 
kokoinen malli tilattavissa Koivisto-seuralta. 

Kirkkon voi valaista sisältä sähkövaloin tai tuikkukynttilöin.

Koivisto-tuotteiden tilauksia ottaa vastaan Suomen Koivisto-Seura ry:n 

sihteeri, Marja-Leena Montonen Susisuontie 36, 06200 Porvoo. 

puh. 019-668 811, 040-500 5026 


