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Koiviston saarten
luonto kartoittettu

Vuosien  2002-2006 välisenä 
aikana Koivistn edustan saa-
riston kasvi- eläin- ja eliöyh-
teistökanta on kartoitettu. 
Saaret haluttaisiin säilyttää 
mahdollisimman luonnonti-
laisina.

Piirakat maistuivat

Koivistolaista ruokaperinnet-
tä on edistetty piirakanteko-
kurssilla Turussa ja maistele-
malla Porvoossa. Tarjolla on 
ollut rusupiirakkaa, kaalipii-
rakkaa, hakkeluspiirakkaa, 
piimäpiirakkaa. 

Nyt on aika

Varata ensikesän kotiseutu-
matkat ja retket, sekä majoi-
tukset Porvoon juhlille.

Talvipäivillä tavattiin

Puheenjohtajat Ratia ja Kurki 
valittiin yhteistuumin jatkamaan 
tehtävissään. Johtokunnan pai-
koilla Mäntsälä ja Lahti tekivät 
tapojen mukaisen vahdin vaih-
don Hannu Veijalaisen tullessa 
vuorollaan johtokuntaan. Uutena 
miehenä valittiin Kouvolan Koi-
vistolaisten puheenjohtaja Seppo 
Mäkinen, joka jo kunnostautui 
Koiviston vierailun tulkkina.

Seuran jäsenmäärä on pysynyt 
mukavasti hienoisessa kasvussa. 
Vaikka vanhimmasta päästä jäsen-
kuntaamme aika tekee tehtävän-
sä, on uusia jäseniä tullut tasaisen 
jatkuvasti lisää. Jäseniä meillä on 
2175 henkilöä. Jäsenmaksuja ei 
tänäkään vuonna aiota nostaa. 
Tosin Jiivee Kurki antoi pienoisen 
tulosvaroituksen siitä, että vuoden 
päästä pitäisi pieni indeksikorotus 
tehdä. Tilikauden tulos osoitti täs-
mällistä, hyvin budjetin mukaista 
taloudenpitoa. Tilikauden tulos 
oli 4,45€. 

Myös Karjalan Liittoon kuu-
luvien jäsenten määrä on kasvanut 
niin, että Liittokokoukseen meil-
le kuuluu kolme edustajapaikkaa. 
Puheenjohtajat valittiin sääntöjen 
mukaisiksi edustajiksi, johtokun-
ta nimeää kolmannen edustajan. 
Karjalan Liiton toimintakilpailussa 
Koivisto-Seura sijoittui toiseksi.

Kuluvan kauden toimintaa 
muisteltaessa voitiin sen todeta ol-
leen aktiivista ja toimintasuunnitel-
man mukaista. Helsingissä järjes-
tettiin onnistuneet Koivisto-juhlat, 
suhteiden luonti nyky-Koiviston 
hallintoon saatiin alulleen, Koivis-
ton Viesti ilmestyi suunnitelmien 
mukaan. Vuoden Koivistolaiseksi 
nimitettiin Stakesin kehittämispääl-
likkö Sirpa Taskinen.

Uutta toimintakautta suunni-
teltaessa ja budjetoitaessa edetään 
hyvän ja toimivaksi todetun tavan 
mukaan: perinteiden ja totuttujen 
tapojen mukaan toimitaan ja lisä-
tään vähän uutta, että pysytään 
ajassa mukana. Tänä vuonna juh-
litaan seuran 60-vuotisjuhlia Kar-
jalatalolla 20.9.2008 ja jatketaan 
yhteyksien pitoa nyky-Koivistoon 
vastavierailuilla. 

Karjalaan ja Koivistolle. Tosin ei 
meinannut vilkas karjalainen lau-
luaan laulaa jäyhän sisäsuomalai-
sen tempolla. Vielä kun keksitään 
pitää niitä porvoolaisten teetättä-

Maaliskuun alussa kokoonnuimme perinteisille talvipäivil-
le ja vuosikokouksen pitoon Porvooseen, ravintola Iirikseen. 
Paikalla oli auditorion täynnä väkeä kaikilta aktiivisilta 
koivistolaisseuduilta. Hyvässä hengessä ja yhteistuumin 
teimme viisaita päätöksiä vuosikokouksessa ja nautimme 
hyvästä seurasta, musiikista ja mainioista pöydän antimista 
kokouksen jälkeen.

Vuoden 2008 talousarviossa 
pyritään edellisen kauden tavoin 
nollatulokseen. Koivisto Seura 
ei ole kartuttamassa varallisuut-
taan, vaan pyörittää toimintaansa 
nykyisten tulojen ja menojen ta-
sapainolla. Budjetissa ei erikseen 
oltu tehty varausta esimerkiksi 
60-vuotis juhlien järjestelyihin, 
eikä johtokunnan kokouksessa 
päätetyn arkiston selvittämiseen. 

Porvooseen palataan jo 
tulevana kesänä

Vuosikokouksen puheenjohtaja 
Pentti Karvonen toivotti koko 
kokousväen tervetulleeksi takai-
siin Porvooseen jo tulevana su-
vena. Koivisto-juhlat järjestetään 
26.-27.7. torin kulmalla Linnajo-
en lukiolla. Sinne pitäisi kaikilla 
olla helppo tulla. Myös kaikki 
kirkonmenot järjestetään näissä 
juhlissa koululla.

Juhlaohjelma on monipuo-
lisen taattu. Helge Teikari ohjaa 
Kirsti Mannisen kirjoittaman 
näytelmän: Viimeiset kuunarit. 
Paikallisten kykyjen tähdittämä 
esitys kertoo siitä, miten koivisto-
laiset rakensivat viimeiset sotakor-
vauskuunarit.

Porvoossa ei aiota juhlia pel-
kästään omassa seurassa, vaan juh-
lat näkyvät porvoolaisillekin. On-
han lauantai parasta toriaikaa ja 
juhlat ihan kaupungin sydämessä. 
Kansallispuvut ja torvisoitto tuo-
vat omaa väriään kesäkaupunki 
Porvooseen.

Käytännön järjestelyistä muis-
tutettiin juhlavieraita varaamaan 
majoituksensa ajoissa. Porvoo-
seen on helppo tulla. Vartioidut 
parkkipaikat on koulujen pihoilla 
ja Inva-kortilla varustetun auton 
saa parkkeerata oikein kaupungin 
talon pihalle.

Kun kokouksessa oli vielä 
muistutettu seniorien kesäretkes-
tä ja kyselty Koivistolla urkuja 
soittaneesta Uinosta, oliko peräti 
Sylvi Kekkosen isä, oli aika siirtyä 
vapaan ohjelman puolelle. Pia-
nomusiikki siivitti meidät ensin 
kesäisiin tunnelmiin ja lopulta 

miä sinikantisia lauluvihkosia 
mukana aina kun koivistolai-
sille kinkereille matkataan, niin 
voidaan kajauttaa oikein sydä-
men kyllyydestä. 
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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
Rauhankatu 8, 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

Siunaus toimitettu.
Kiitämme osanotosta.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. 
Sydämelliset kiitokset Teille, jotka myötäelitte surussamme.

Se tulee joka kevät
En tiedä onko se perittyä vai opittua, mutta joka kevät 
se tulee – kaukokaipuu ja levottomuus. Merelle ja liik-
keeseen pitäisi päästä. Ja kun viimein veneen saa ran-
nasta irti tulee levollinen perillä olemisen olo.

Tulevan kesän purjehdusreissua on oikein suun-
niteltu ja päivät allakoitu. Vieläkään emme toteuta 
suunnitelmaa seurata Juljusäijän maakunta-arkistosta 
löytyneen lokikirjan reittejä pitkin Itämeren rannikkoa, 
tyydymme vähäisempien äijien koluamiin reitteihin 
Ahvenanmerellä.

Jos meillä kippari koluaakin rantoja satamasta toi-
seen, löytää äitini vähäisimmältä luodoltakin tutkitta-
vaa. Vuosia sitten hän innostui kasvitieteestä ja avoi-
messa korkeakoulussa luki sitä sammaleihin ja jäkäliin 
saakka, ohi Välimeren maiden puiden ja pensaiden, mi-
kä itselleni oli merkittävin saavutus kasvitieteen alalla. 
Innostus luontoon, erityisesti kasveihin juontaa hänellä 
varmasti kauempaa lapsuudesta, koulun kasvienkeräi-
lystä lajirikkaalla Angelniemellä.

Lajien monimuotoisuutta on nyt tutkimuksin 
kartoitettu Koiviston saariltakin, Tiurinsaaresta, Piisaa-
resta, Vasikkasaaresta, Ravitsasta ja muista Koiviston 
edustan saarista, jotka on julistettu luonnonsuojelualu-
eeksi. Tutkijat ovat innoissaan. Flooralta ja faunaltaan 
monimuotoinen saariryhmä on saanut elää kehitykseltä 
rauhassa. Saariryhmä innostaa biologeja. Nyt on joka 
populaatio saatu laskettua, lajitiheydet määritettyä ja 
tilastoitua. Alueen rajallisuus tekee mahdolliseksi pe-
rusteellisen tutkimuksen. Olemme saaneet omat Ga-
lapagossaaremme.

Vai olemmeko. Saariryhmän luontoa uhkaa kolme 
asiaa: ilmastonmuutos, joka uhkaa kaikkea, öljyonnet-
tomuus, jonka riskiä lisää merenpohjan liikkuvat dyynit 
sekä massaturismi, joka kuluttaa ympäristöä. Kahdelle 
ensimmäiselle ei uskota voitavan tehdä juuri mitään, 
mutta tuo ihmiskunnan kirous, turismi, se voidaan es-
tää. Koiviston saarten ympäröimä saaristoalue halutaan 
säilyttää suljettuna reservaattina, jonne vain tutkijat 
pääsisivät kulkemaan.

Olen kaupunkilainen neonvihreä, joka en vielä ole 
saanut itselleni ymmärrystä siitä onko luonnonhistoria 
arvokkaampaa kuin kulttuurihistoria. Eikö ihmisyyttä, 
siihen kuuluvine tarpeineen kuulua johonkin oman his-
toriansa kautta, voida yhdistää luonnon moninaisuu-
teen ja tasapainoon lisäämällä ymmärrystä. Eikö mei-
dät juuri siksi pitäisi houkutella Koiviston saaristoon 
luontoretkille, sen sijaan että ketään ei sinne haluttaisi 
päästää sotkemaan tutkimuskenttää. 

Mitä meitä hyödyttää tieto harvinaisista kasveis-
ta ja eläimistä, jos sen kokemisen mahdollisuus meiltä 
riistetään? Kauhukuvissani joku tulevaisuuden tutkija 
riemuitsee tutkimusaineistostaan. Saaret saatiin kar-
toitettua juuri ennen suurta öljyonnettomuutta ja nyt 
voidaan tutkia lajistoa suuren ympäristökatastrofin jäl-
keen. Rauhassa kaiken pilaavilta turisteilta, noilta omaa 
historiaansa metsästäviltä kotiseutumatkailijoilta.

Hartaast´ 

Langaton yhteys
Muutamia vuosikymmeniä sitten ei olisi mahtunut ajatukseen, 
että voisi puhua toiselle puolelle

Maailmaa ilman puhelinlankoja. Ei olisi voinut kuvitella, 
että puhelin olisi pienen uuden testamentin kokoinen ja 
taskussa, minne sitten menetkin. Kotona olivat ensim-
mäiset puhelimet täällä Askolassa esimerkiksi 1950 lu-
vun puolessa välissä. Meidänkin puhelinnumero oli joku 
30 siinä järjestyksessä kun tänne tuli puhelimia. Johdot 
kulkivat talon seinään omia polkujansa. Puhelinkone oli 
pöydällä tai seinällä ja numerot piti vääntää panemalla 
sormi numeroreikään. Sitäkin vanhempia puhelimia näh-
dään esim. elokuvissa, missä veivattiin ensin sen verran, 
että päästiin “Sentraali-Santran” kautta haluttuun paik-
kaan. Ei voinut olla varma, kuunteliko puhelunvälittäjä 
puhelua, yleensä kuunteli ainakin, milloin puhelu loppui. 
Salaiset puhelut käytiin vielä pitkään puhelemassa kios-
keista tai puhelinkeskuksista.

Kyllä kännykätkin olivat aluksi kiinni jossakin la-
turissa. Aina: autoissa tai kodeissa. Kun akut paranivat, 
pienenivät myös puhelimet. Vanhemmat ovat valittaneet, 
että nykyiset numerot ja kirjaimet ovat niin pieniä, ettei 
leveä sormi mahdu oikeaan paikkaan, vaan pitää ottaa 
tikku avuksi. Pakko on kuitenkin oppia, jos lankapuhelin 
häviää kuvioista. 

Nuorilla on myös pieniä taskutietokoneita ja kan-
nettavia. Niissä saattaa olla mahdottoman suuri määrä 
muistia, vaikka koko olisi miten pieni. Eikä johtoja näy 
missään. Internet- yhteys kuitenkin toimii mainiosti, jos 
on osannut valita oikean asuinpaikan ja palvelimen. Jot-
kut yhteydet ovat niin nopeita, että vanhempi ei ehdi 
mukana. Mutta nuoremmat nauttivat suunnattomasti, 
kun voi seurustella näkemättä toisen kasvoja. Ovat op-
pineet jopa kiusaamaan toisia, tovereitaan ja tuntemat-
tomia netin kautta. Entäs sitten nuo tuhmat keskustelut 
ja suunnitelmat, jotka muhivat internetin sivustoilla. Ja 
huh, rivoja kuvia ja ehdotuksia, jopa lapsille.

Riikka Salokannel
Päätoimittaja

Langattomat yhteydet eivät kuitenkaan ole ihmisten 
keksintö. Etuoikeus tässäkin asiassa on Taivaallisella Isäl-
lämme. Emme tarvitse edes simpukan kokoista kapulaa 
ja silti yhteys isään pelaa nopeammin kuin yhdelläkään 
ihmisten keksimällä vempaimella. Jo pieni puhumaton 
lapsi osaa sopertaa Jumalalle huokauksin ja itkemällä 
asiansa ja yhteen liitetyt kädet koskettavat Isän sydäntä. 
Monet ovat kokeneet, että enkelit ovat paikalla jo ennen 
kuin ehdit edes kaatua tai muuten loukata itseäsi. Rukoi-
leva ihminen on saanut myös itsehillintää, kärsivällisyyttä 
ja hienotunteisuutta, ettei loukkaa myöskään toisia, vaik-
ka voisi olla aihetta kostaa. 

Ihanat vanhemmat, jotka opettavat lapselle heti aa-
munkoitossa rukoilemisen taidot. Ihanat ne vanhemmat, 
jotka rukoilevat lastensa ja lastenlastensa puolesta. Ei voi 
olla parempaa suojaa kuin että tietää jonkun rukoilevan 
puolestasi. Ei voi olla turvallisempaa matkaa kuin tehdä 
sitä enkelien siipien alla. Eikä voi olla onnellisempaa ko-
tia, kuin Jumalan siunauksen alle rakennettu koti, olipa 
siellä känny tai ei, olipa siellä nettiyhteys tai ei. Kaikista 
langattomista paras on aina ollut ja tulee olemaan ru-
kousyhteys Kaikkivaltiaaseen, Rakkaaseen Isäämme. Hä-
nelle olkoon kiitos ja ylistys tänäkin kylmien yhteyksien 
aikana. Isän kasvot me näemme aina kun katsomme Va-
pahtajaamme ristin päällä ja aina kun kuulemme Hyvän 
Paimenen äänen evankeliumin saarnassa ja hengellisessä 
laulussa.

“Mä olen niin pienoinen, pienoinen aivan, Sä suuri 
ja voimakas, Isäni Taivaan, Isäni Taivaan. Kun voimani 
uupuvat, käsilläs kannat ja syntini armosta anteeksi an-
nat, anteeksi annat.”

Paastoterveisin
Valma Luukka 

Rakkaamme

Hilja Annikki 
JAAKKOLA
o.s. Niemelä
s. 28.1.1923 Haukipudas
k. 27.1.2008 Porvoo

Rakkaudella muistaen
Tapio ja Arja
 Enni ja Pasi
 Henri ja Heidi
Seija
 Jani, Elina, Elmo ja Urho
 Tiina, Touko, Kaapo ja Antto
sukulaiset ja ystävät

Illoin näen ikkunasta
kuinka tähti taivahan,
loistaa, kutsuu ihmislasta
luokse taivaan Jumalan.
Hilja Jaakkola

Rakkaamme

Aimo Veikko
TEIRAMAA
* 17.05.1927 Koivisto
† 14.02.2008 Virrat

Syvästi kaivaten
Saima o.s. Perälä
Taina, Dick, Maria, Ruut ja Ruben
Vesa, Inga ja Nikolai
Petri
Alli-sisko perheineen
Esko-veli perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Kohtaamme rakkaimpamme, Herrassa nukkuneet,
ystävät, kalleimpamme, kanssamme kulkeneet.
Me heidän seurassansa riemuiten laulamme
pyhien kaikkein kanssa kiitosta Herralle.

(virsi 629,8)

Rakkaamme

Aimo Veikko
TEIRAMAA
* 17.05.1927 Koivisto
† 14.02.2008 Virrat

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. Sydämelliset 
kiitokset Teille, jotka myötäelitte surussamme.

Syvästi kaivaten
Saima o.s. Perälä
Taina, Dick, Maria, Ruut ja Ruben
Vesa, Inga ja Nikolai
Petri
Alli-sisko perheineen
Esko-veli perheineen
muut sukulaiset ja ystävät 

Kohtaamme rakkaimpamme, Herrassa nukkuneet,
ystävät, kalleimpamme, kanssamme kulkeneet.
Me heidän seurassansa riemuiten laulamme
pyhien kaikkein kanssa kiitosta Herralle. 

(virsi 629,8)
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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
Senioritoimikunta, Helge Teikari pj 
07190 Halkia
puh. 019-664 8112
Hallituksen muut jäsenet:
Hannu Veijalainen, Lahti. 03-228 5621
 varalla Raimo Kyytsönen, Mäntsälä

Eero Ahtikari, Piikkiö. 050-525 5174
 varalla Airi Saarinen, Turku
Seppo Mäkinen, Anjalankoski. 040-506 043
 varalla Martti Karvonen, Kausala
Esko Kaukiainen, Tuusula. 0400-800 752
 varalla Pertti Hämäläinen, Espoo
Virpi Huhtanen, Espoo. 0440-501 806
 varalla Risto Kaukiainen
Hanna Silfver, Piispanristi. 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

Siunataan läheisten läsnä ollessa.

Seuran sääntömääräinen vuosikokous 
pidettiin maaliskuun 8 päivänä 2008 tutussa 
ravintola Iiriksessä Porvoossa. 
Kokous sujui lämpimässä ja myönteisessä ilmapiirissä 
Pentti Karvosen taitavalla puheenjohdolla. Puheenjoh-
tajapari allekirjoittanut ja Juha-Veikko Kurki valittiin 
jatkamaan työtä myös vuodelle 2008. Tästä luottamuk-
sesta lämmin kiitos seuran jäsenille.

Edellisen vuoden toimintasuunnitelma todettiin 
kaikilta osin toteutetuksi mukaan lukien yhteyksien 
luominen Koiviston nykyhallintoon eli Primorskiin.

Johtokuntaan valittiin uusina jäseninä vanha kon-
kari Hannu Veijalainen Lahdesta jolloin Raimo Kyytsö-
sestä tuli hänen varamiehensä. Täysin uutena jäsenenä 
aloittaa hiljan seuran toimintaan mukaan tullut Seppo 
Mäkinen Kouvolan koivistolaisista. Sepon täydellisestä 
venäjän kielen taidosta tulee olemaan suuri apu venäjän 
yhteyksien ylläpidossa, jonka saatoimme todeta jo työ-
valiokunnan Koiviston vierailun yhteydessä. Toivotan 
Sepon sydämellisesti tervetulleeksi seuran johtokun-
taan. Hänen varamiehenään aloittaa Martti Karvonen 
Kausalasta. Vuosikokousta seurasi perinteiset talvipäivät 
maittavine aterioineen ja korkeatasoisine musiikkiesi-
tyksineen.

Alkanut vuosi on juhlavuosi koivistolaisyhteisöjen 
historiassa. Sekä seura että säätiö samoin kuin kesäjuh-
latkin täyttävät 60 vuotta. Sen johdosta seura yhdes-
sä säätiön kanssa järjestää syntymäpäiväjuhlat Karjala 
talolla 20. päivänä syyskuuta 2008. Yksityiskohdista 
enemmän myöhemmin keväällä. 

Seura ja säätiö on päättänyt järjestää myös arkiston-
sa kuntoon. Sitä varten on palkattu työntekijä muuta-
maksi kuukaudeksi.

Taloustilanne seuralla on hyvä. Vuosikokous päät-
ti hyväksyä johtokunnan esityksen pitää seuran jäsen-
maksu ennallaan eli 20 eurona, johon sisältyy Koiviston 
Viestin tilaus. Lisäksi ne seuran jäsenet, jotka haluavat 
kuulua Karjalan Liittoon seuran kautta, maksavat Kar-
jalan Liiton jäsenmaksun viisi euroa. Karjalan Liittoon 
kuuluminen on täysin vapaaehtoista eikä seura maksa 
Karjalan Liitolle mitään.

Ilahduttavan moni on kuitenkin halunnut kuulua 
Karjalan Liittoon, lähes 500 jäsentä, mikä oikeuttaa kol-
meen seuran edustajaan Karjalan Liiton korkeimmassa 
päättävässä elimessä liittokokouksessa, mikä pidetään 
kerran kolmessa vuodessa ja tänä vuonna 19.4.2008. 

Karjalan Liiton toiminnasta on varmaan jokaisella 
käsityksensä, etenkin sen henkilövaalien demokraatti-
suudesta, mutta se on edelleen ainoa kaikkia karjalaisia 
yhdistävä elin , mikä on mielestäni painava peruste sen 
jäsenyydelle. Mitä enemmän karjalaisuuden liike hajoaa, 
sitä vähemmän sitä kuunnellaan päättävissä elimissä.

Toivotan kaikille seuran jäsenille 
oikein hyvää ja aurinkoista kevättä.

Jarmo Ratia 

Sisareni ja tätimme

Kirsti Maria
SALONEN 
os. Koskinen
* 7.2.1923  Koiviston Humaljoki   
† 6.3.2008 Turku

Kaivaten     
Sisar     
Sisarusten lapset perheineen

Me kutsumme häntä, mutta hän ei käänny enää, 
sillä hän on matkalla lapsuutensa metsiin. 
Sinisen kukan ja kultaisen syksyn maahan. 
Siellä laulavat toisenlaiset linnut.

Tymintaviikko
Mei äitihä ei koskaa kiroilt. Mut kyl hääkii turvautu voimallisempii 
ilmauksii, jos niiksee tul ja pahast sattu. Häneel ol tapaan sannoo 
millo: Voi syntine! taik: Voi pahalaine, emmie paremmi sano! millo taas 
yksikertaset vaa et: Voi turkipippuur punane! Ja kaikist voimallisemp tais 
olla häne: Voi piinattu! 

Nythä myö eletää piina-
viikkoo. On jo mänt mal-
kamaantai, tikkutiistai, kel-
lokeskviikko ja kiirotorstai. 
Tää kiirastorstai ol puhistau-
tumispäivä (muin. skand. 
skär = puhas); Jeesusha pes 
opetuslapsii jalat ehtoollise 
asettamise illaal, ja nää tul-
liit silviisii puhtahiiks ja val-
miiks palvelemmaa muita. 
Papitha o pantu palvelem-
maa, ei palveltaviiks. Vanha 
kansa ajo kiiraa, piharikkoo, 
ulos koipiirist tulekanskii. 
Pyssyit ainaskii käärmeet 
pois pihaalt kesääl! 

No, piinaviikolha ol 
kansa suus toinekkii nimi: 
tymintäviikko (< muin.ru 
dymbilvika) - enneaikaa 
sillo pit ellää hiljaksillee ko 
pissa sukas; ei saant nauraa, 
no, viheltää nyt ei ainas-
kaa! Meil kotoon se hiljane 
viikko tarkotti ainaskii sitä, 
ettei voint ajatellakkaa, et 
ois mihikää lähtent kyläi-
lemmää pitkäperjantakkiin 
nyt ainaskaa. Ja korttiiha ei 
saant pelata ees tavalliseen 

suntakkiinkaa. Viljo kans 
ko kerra pelattii sakkiiki, ni 
mei äit kaato nappulat nuri 
- ja viel ko mie ainaskii luuli 
olevain voitool! 

Palmusuntaiha myö 
käytii virpomas pitki kyllää 
(virpa < muin. ven. verba = 
paju). Niitä virpomavitsoi 
oltii tehty viikkotolkuul 
pajuvitsoist ja reppipape-
riruusuist saksiil leikelle, 
sukkapuikoil taivutelle ja 
peukaloil koverrelle; ruusut 
myö oltii siottu rihmarul-
lalangaal pajuoksiil, mitkä 
oltii päällystetty ruskiaal 
reppipaperiil. 

Lankalauantakkiin kaik 
pahhuuve voimat olliit liik-
kehehel - silloha ei olt Ris-
tusta maailmaa puolusta-
mas. Sillo kaik noiat ja rullit 
ja pihkanokat nousiit kolme 
kertaa muutettui talloi katoil 
ja läksiit lentämää ja pahojaa 
tekemää enneko pääsiäisaa-
mu koitti. Höijjä pit ehtii 
pääsiäisaamukirkkoo ensim-
mäisiin. Pohjammaal niitä 
karkotettii kommeil kokoil. 

Pääsiäinehä o kaikkii 
kirkollissii pyhhii napa; 
siinthä riippuu nii laskiai-
se, palmusuntai, helluntai 
ko kaikkii kolminaisuuve 
päiviiki paikat. Nikea kir-
kolliskokouksees (v. 325) 
päätettii, et pääsiäist vietetää 
kevätpäivä tasaust seuraava 
täyvekuu jälkeseen suntak-
kiin. Sem mukkaa pääsiäine 
sattuu maaliskuu 22. päivä 
ja huhtikuu 26. päivä vällii. 
Niiviisii se o samaal kohaal 
ain joka 532. vuos. Nii et, 
jos eletää ja terveheen pysy-
tää, ni sit myö vietetää taas 

Pääsiäisaamu

Kieppuen-kaappuen kiertäen maata
tanssi päivyt pääsiäisaamua,
luoduille ilmaisten iloansa:
Lyöty on mahtavan Kuoleman valta.
Kuolemalla Kuolon voitti Ihmisen Poika.
 Ennevanhaa pääsiäisee liitty tietystkii monellaisii taikoikii. 
Harakkaa ei näe, koska
vient on sen verottaja. 
Tanssipaikka lakastii,
kallio pääl sarkatanssii
pojat, tytöt tanssittii.
 Enneko vaakkuu ehtii variskaa,
 purovees kirkkahaas 
 käy pesemäs, tyttö, naamais.
 Hipiääs ei sillo aurinkokkaa 
 kesääl pääse pillaamma.

pääsiäist suntakkiin maalis-
kuu 23.päivä v. 2540! 

Pääsiäise suomalaine 
nimi tarkottaa kirkollises 
mieles paastost pääsemist, 
ja vanha nimi se jo onkii - 
papit sen taisiit keksii jo 700 
vuotta sit. Muuval maailmas 
tän juhla nimihä useammi 
pohjautuu juutalaiste nisan-
kuu passah´ii happamatto-
ma leivä juhlaa. 

Pääsiäine o ristikunna 
kaikist suuremp juhla.

Martti Piela
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Koivisto´ Juhlat Porvoos´ heinäkuu lopul´ 26.-27.7.2008

Majoitukset Koivisto-juhlille.
Huoneita on rajoitettu määrä, joten kannattaa toimia 
ajoissa. Parissa hotelissa on häätilaisuus samana viikonlop-
puna.

Koivisto-juhlien ajaksi voi majoitusta varata seuraavista paikoista:

Hotelli Onni
Kirkkokatu 3, Porvoo
puh: 019/534 8110
2-hengen huone maksaa 180€. Juhlapaikalle n.500m

Hotelli Haikon Kartano
Puh:019/57601
Yhden hengen huone 91€, 2-hh 140€.
Haikon Kartano on 7km juhlapaikasta

Hotelli Porvoon Mitta
Jokikatu 43, Porvoo
Puh: 019/580131
makuuhuone+olohuone 130€, makuuhuone+olohuone+sauna 160€,
Juhlapaikalle n. 1 km.

Hotelli Seurahovi
Rauhankatu 27, Porvoo
Puh: 019/54761
1-hengen huone maksaa 84€, 2-hh 90€. Juhlapaikalle n.100m

Hotelli Sparre
Piispankatu 34, Porvoo
Puh: 019:584455
1-hengen huone maksaa 75€, 2-hh 90 €. Juhlapaikalle n.100m

Motelli On Line
Pienteollisuustie 2
Puh: 019/548799
Yhden hengen huone 38€, 2-hh 50€.
Juhlapaikalle n. 5km.

Kokoustilat
Koivisto-juhlien aikana kokouksia pitävät kylä- ja sukuseurojen edus-
tajat: muistakaa varata kokoustila. 

Tilaukset ottaa vastaan Hilkka Koivula, puh 050 547 6665

Piilen ja mölkyn heitto
Ensi kesän juhlilla kisaillaan piilen ja mölkyn heitossa.
Mölkkyjoukkueet Koiviston kylittäin.

Harjoitukset alkakoot!

Koivisto Seura ry ja Koivisto Viesti julistavat jälkipolville

KIRJOITUSKILPAILUN

VIELÄ EHTII

15.4. mennessä saapuneet kirjoitukset 

vielä huomioidaan!

Sarjat: 
1. jälkipolven koivistolaiset. 
Ne meistä, joiden jompikumpi vanhemmista 
on syntyjään koivistolainen tai asunut 
päätoimisesti Koivistolla vuonna 1939.

2. jälkipolven koivistolaiset.
Ne meistä, joiden jompikumpi isovanhemmista 
on syntyjään koivistolainen tai asunut 
päätoimisesti Koivistolla vuonna 1939.

Myös aihepiirejä on kaksi. Otsikointi on vapaa ja sisältö-
äkin voi soveltaa tilanteen ja tarpeen mukaan.

Kirjoitukset, joiden ihannepituus on kaksi A4 liuskaa, tu-
lee lähettää 31.3.2008 mennessä Koiviston Viestiin, osoit-
teeseen Koiviston Viesti, Studio Salokannel&Toivonen, 
Hämeenkatu 5, 15110 Lahti. Teksti ja lähetyskuori tulee 
varustaa nimimerkillä ja suljetulla kuorella, josta nimi-
merkin takaa löytyvät kirjoittajan oikeat yhteystiedot. 

Palkinnot: 
Kummassakin sarjassa jaetaan 200€ pääpalkinnot. Pal-
kinnon saajat julkaistaan kesän 2008 Koivisto-juhlilla 
Porvossa. Voittaneet tekstit ja mahdollisesti muita mu-
kavia juttuja julkaistaan Koiviston Viestissä. Tekstejä 
voidaan lunastaa Koiviston Viestissä julkaistavaksi 100€ 
korvauksella. 

Tuomaristo: 
Tuomariston puheenjohtajana on Koivisto Seuran pu-
heenjohtaja Jarmo Ratia, sekä jäseninä maaseutukome-
dioistaan tunnettu TV –käsikirjoittaja, kirjailija Heikki 
Luoma, jälkipolvia edustava kasvatustieteiden maisteri 
Marja-Riitta Sulonen, Koivisto tuntija Paula Hovi, kään-
täjä Virpi Huhtanen ja Koiviston Viestin päätoimittaja 
Riikka Salokannel

Jarmo Ratia Riikka Salokannel
Suomen Koivisto Seura ry Koiviston Viesti

johon Koivistolla syntyneet, eivät edes saa osallistua. Toivomme heidän kuitenkin aktiivisesti 
motivoivan jälkipolviaan tarttumaan kynään tai paremminkin näppäimistöön.

Kilpailun tarkoituksena on aktivoida syntyperäisten koivistolaisten jälkeläisiä koivistolaisuuteen, omien juurien 
löytämiseen ja koivistolaisen perinteen elävöittämiseen.  

Kilpailussa on kaksi sarjaa, jotka vain summittaisesti jakavat kirjoittajat ikäryhmiin.

Aiheet: 
Jos olisin elänyt/eläisin Koivistolla.
Millaista oma elämä olisi, jos olisikin 
elänyt Koivistolla silloin joskus
tai jos Koivistolla voisimme elää nykyisin.

Miu mummoi, mei äijä.
Omien isovanhempien, esi-isien, isotätien 
ja kyläkummien tarinaa, haastattelujen, 
kuulopuheiden, kirjeiden tai kuvitelmien pohjalta.
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Environment and Biolgical Diversity of 
Berezovye Islands Archipelago
(The Gulf of Finland)

Executive Editor, Associate Member of RAS , 
Professor N.N. Tselev
Saint Petersburg, 2007

Koiviston saariston ympäristöstä, sen biologisesta monimuo-
toisuudesta on hiljattain julkaistu professori N.N Tselevin 
toimittama kirja: Environment and Biolgical Diversity of 
Berezovye Islands. Lyhyestä englanninkielisestä yhteenve-
dosta saa jonkinlaisen käsityksen siitä, kuinka mittavasta 
hankkeesta, ja mielenkiintoisesta luontokohteesta on kyse.

Koiviston saariston suojelualuee-
seen katsotaan kuuluvaksi Koivis-
ton edustalla oleva 84km² maa- ja 
460km² merialue. Siihen kuuluu 
saarista suurin Koivistonsaari, 
Tiurinsaari, Piisaari, Vasikkasaari 
ja useita pieniä saaria, joista suo-
menkielisellä nimellä on mainit-
tuna vain Ravitsa. Alue on määri-
tetty suojelukohteeksi, koska se on 
merkittävä vesilintujen kevät- ja 
syysmuuton levähdysalue. Alue on 
hylkeiden pesimäaluetta, kahden 
hyljelajin the Baltic Ringed Seal 
ja Altlantic Grey seal tiedetään 
synnyttävän ahtojääalueille. Alu-
eella on suuria pesivien lintujen 
yhdyskuntia. Saariston suojelulla 
halutaan myös rauhoittaa Suo-
menlahden vesialueiden talouska-
lojen kutu- ja kasvualueita.

Saaristoalueella on rikas kas-
vi- ja eläinkunta sekä lajistoltaan 
että esiintymätiheydeltään. Siellä 
on myös useita erilaisia, harvi-
naisiakin elinympäristöjä, kuten 
dyynialueita, joiden tarjoamat 
elinolosuhteet kasveille ja eläimille 
ovat helposti haavoittuvia ja alati 
muuttuvia. Lajistoa on kuitenkin 
tutkittu systemaattisesti vasta vii-
me aikoina. Vuosien 2002-2006 
aikana saaristoa ovat tutkineet  
Venäjän johtavien luonnontietei-
tä tutkivien laitosten asiantuntijat, 
tiedemiehet ja tutkijat. Tutkimus-
työtä ovat tehneet niin maisema-
maantieteilijät, maaperätutkijat, 
kasvitieteilijät, sieni- ja eläintie-
teilijät. Tutkimustyössä ovat aut-
taneet Helsingin Yliopiston pro-
fessorit Pertti Uotila ja Teuvo Ahti 

sekä Turun yliopiston professori 
Maunu Häyrynen.

Itse tutkimuksessa on kartoi-
tettu eri ympäristöbiotyyppejä, 
laskettu eri lajien ilmenemistä, 
niiden määrää ja esiintymistihe-
yksiä. Eri populaatioiden yksi-
löiden määrää ei ole vain laskettu 
ja kirjan taulukoissa esitelty vaan 
saadun aineiston perusteella on 
tehty yksityiskohtaisia analyysejä 
saarten luonnon monimuotoisuu-
desta ja luonnon tilasta.

Nämä tutkimustulokset, kar-
tat, taulukot ja niistä tehdyt joh-
topäätökset ovat kaikki esitelty 
kirjassa, toivottavasti teosta saisi 
lähitulevaisuudessa myös suomen-
kielisenä, jotta meidän kaikkien 
olisi helpompi ymmärtää miksi 
alueella halutaan voimakkaasti 
rajoittaa ihmisen kulkua. Alueella 
on yhteensä 2298 eri kasvi-, eläin- 
tai sienilajia. 164 niistä ovat harvi-
naisia tai uhanalaisia. Kaikki niistä 
ovat säilymisen arvoisia.

Koiviston 
Lottien laulu
kirj.: Alma Klemola säv: Haapalainen

1. 
Minä olen Koiviston Lotta
sen salmisen saarien maan.
Jonka hintana vapahan Suomen,
minä toisille luovuttaa saan.

2. 
Minä olen Koiviston Lotta
sitä vaaditko unohtamaan.
Sinne kauas jäi minulta kaikki,
jota opin minä rakastamaan.

3. 
Minä olen Koiviston Lotta,
sitä kilpi jäi muistuttamaan.
Sydän ehjä jäi kilpeni suojaan,
jota pysty mä en jakamaan.

11/VI 40 Lahti

Koiviston Penttiläläisen Hilma Maria Kaukiaisen jää-
mistön kirjeiden joukosta löytyi tämä vuonna 1940 
ylöskirjattu Koiviston Lottien laulu. Onko kenellä-
kään aavistusta laulun sävelestä tai tarkempaa tietoa 
laulun sanoittajasta Alma Klemolasta tai säveltäjä 
Haapalaisesta?
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KOIVISTON AUTO

www.koivistonauto.fi

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.

Tunnelmia Piirakkakurssilta

Perinteiset karjalanpiirakat, vat-
ruskat ja rusupiirakka olivat tietys-
ti listalla, mutta myös kaalipiirak-
kaa ja puolukkaporkkanapiirakkaa 
kokeilimme. 

Kurssin parasta antia oli 
haastaminen ja muisteleminen. 
kokemusten vaihto eri ikäisten 
kurssilaisten kanssa, kun äidit tai 
mummot aikanaan olivat kukin 
omalla tavalla neuvoneet tyttä-
riään ja yhtä kaikki se oli oikeaa 
perinne tietoa. Ei ollut yhtä oikeaa 
tapaa leipoa määrätynlaista piirak-
kaa. Saman tapainen taikina vähän 
erilainen täyte saatiin suolainen tai 
makea piirakka.

Tiki-tiki

Tiki on nyt uutta aikaa.
Lopult saivat sen Suomeskii aikaa.
Moternii ko mei olla pittää!
Vanhat laitteet ei oo ennää mittää!
Kamerat ja telkkarit,
kaikellaiset mittarit
tikittäät kaik kännykätkii.
Muistikulta kyl alkaa pätkii,
ko kaikellaisii kapuloi pittää
millo miskii osata käyttää.
Mite käypkää ihmisel?
Ossaakoha hää ennää ees
syyvväkkää taik juuvvakkaa
ilma tikikapulaa?
Ja jaksaaks ihmissyvänkää
uutee tahtii tikittää?
 

Martti Piela

Kokoonnuimme Turun ja ympäristön koivistolaisten 
Kajuuttaan 17.11.2007 Kirsti Laaksosen ja Kyllikki 
Orvaston johdolla leipomaan piirakoita.

Myös se hetki kun kaikki eri 
sorttiset piirakat olivat pöydällä 
lämpiminä valmiina maisteltavik-
si oli aika ihana. Miten kylläisiksi 
niistä tulimmekaan ja vielä koti-
väellekin riitti maistiaisia vietä-
väksi. 

Kummasti piirakoiden tuoksu 
sai myös kaikki yläkerran myyjäi-
siin menijät kurkistamaan kajuut-
tamme ovesta.

Jatkamme piirakkakurssien 
pitämistä. Seuraava mahdollisuus 
lauantaina 12.4.2008. Katso il-
moitus lehden lopussa.

Tervetuloa 
Hanna Silfver
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Kirjotuksii` ja kuulumissii`

KOTISEUTUMATKAT
Taksipalvelu Henrik Roos, Mäntsälä
Kuljetukset 8 hengen autolla.
p. 0400-215 990

Erämaa laiva 

Matkoi täs o tehty muitakkii,
ko vaa evakkoreissuil käyty,
ruokapuolta saatu muutakkii,
ko vaa Molotohvisoppaa syöty.
 
Kerra, euko kans ko Tuniisii
myö lentokonneel mäntii,
ni vähä enne ramatannii
myö Hammamettii tultii.
 
Karttaakoskii kävästii.
Korkehii pylvähii siel nähtii.
Ei olleet roomalaisetkaa 
iha kaikkee ehtineet kaataa.
 
Kortteerpaikast taksiil ajettii
vanhaa kaupunkii katselemmaa.
Kuski ove avas meisseliil,
ajeel tuhatta ja sattaa.
 
Vanhas kaupungis myö pyörittii
ja moskeijjaa ihmeteltii.
Sit toriilkii myö kierreltii;
ostaa pitänt ois ja tinkii!
 
Yks arapi hää vissii ol,
miult euko oiskii ostant.
Ko itsellää ei rahhaa olt,
maksuks kameeli ois antant.
 
No, eihä miul oo ajokorttiikaa,
kameelikortist puhumatta!
Mut kaupast pyörääl ko polen tavaraa,
ni kyl se erämaalaiva ois lysti olla!
 

Martti Piela

Kuvassa iloinen joukko johtokun-
nan jäseniä valmiina toivottamaan 
Teidät Koivistolaiset tervetulleek-
si Koivisto-juhlille Porvooseen 
26.-27.7.2008.

Juhlien järjestelyt on jo varsin 
pitkällä. Juhlapaikka varattu, tal-
kooväkeä värvätty, keittäjät ovat 
valmiina: kohvii ja ruokaa riittää.

Nii et ei muuta ko tervetulloo juh-
liil kaik koivistolaiset.

Teksti ja kuva Rainer Montonen

Porvoon seudun koivistolaisten vuosikokous
Vuosikokous oli 16.3. 2008 

Hyvät Pornaisten 
vatnuorilaiset!
Kauniit kiitokset Teille! 
Olitte oikein yhteisvoimin 
ahertaneet meille kaikille 
vieraileville vatnuorilaisille, 
koivistolaisille senioreille 
ja koivistolaisten ystäville 
erittäin antoisan ja virkistä-
vän talvisen iltatilaisuuden 
siellä Halkian Kivistöllä. 

Taivaasta tuprutti lunta ihan sakea-
naan, mutta ei se tuntunut meno-
jalkaan tarttuneen. Tupa oli tullut 
täyteen viimeistä sijaa myöten. 
Helge, yhdistyksemme vankkana 
tukipylväänä, toivotteli kyläläiset ja 
vieraat tervetulleiksi iloiten siitä, et-
tä kutsu oli kuultu ja joukolla tultu 
nauttimaan järjestäjien tarjoamia 
antimia. Pitopöytä oli katettu ko-
reaksi monen sorttisilla piirakoilla, 
joita Vatnuorin ”senioritytöt” oli-
vat kukin oman reseptinsä mukaan 
leiponeet. Oli siinä rusupiirakkaa 
tai hakkeluspiirakkaa ja kaalipii-
rakkaa, joita syötiin silakkaservan 
kanssa, ja lopuksi vielä kahvin 
kanssa rahkapiirakkaa.

Paula toimi tottuneesti ja tai-
tavasti pääemäntänä perinnepu-

kuun pukeutuneena toivotellen 
vieraat pitopöytään meijän omalla 
murteella ja laajasti kertoen karja-
laisesta piirakkakulttuurista sekä 
muuta asiaan liittyvää. Serpahai-
litkin hän kertoi hakeneensa koi-
vistolaiselta kalakauppiaalta ihan 
Hakaniemen hallista asti.

Ruokailun jälkeen Turusta 
vierailevat koivistolaiset Unto 
Jack, joka esitti runoilija Niilo 
Villasen ruokaperinnelaulun ja 
yhdessä Aira Saarisen kanssa kie-
lenselventämistä suomesta ees-
tinkielelle. Paljon siinä kuulosti 
olevan yhteneväisyyttä. Sisarukset 
Päivi Rikkola ja Satu Kallonen 
(isoisä Kauko Kallonen Vatnuorin 
Petäjiköstä) Uudestakaupungista 
saakka olivat tulleet ilahdutta-
maan erittäin hienoilla musiikki-
esityksillään.

Voi miten paljon siellä oli 
tuttuja ja seukoja” Haastamiselta 
ei meinattu malttaa kotiin lähteä. 
Makoisat eväät saatiin vielä kotiin 
viemisiksi, niin kuin ennen niistä 
kotipuolen pidoista. Oli mukavaa, 
että kutsuitte.

Airi Miettinen

Matka Laatokan ja Äänisen ympäri
Kuuden päivän matka 19.-24.pv. elokuuta puolihoidolla.
Matkareitti: Turku-Salo-Helsinki-Porvoo-Loviisa-Karhula-Hamina-Vaalimaa-
VIIPURI-KIVINIEMI-KÄKISALMI-SORTAVALA-PETROSKOI-PUNONE-VOLHOVA-
PIETARI.
Pysähdytään matkan aikana useita kertoja merkittävillä paikoilla.
Mukana kaasugrilli, omat makkarat mukaan.

Tiedustelut Aulis Soukka 0400 -412 650

Taru ja Hellevi Päivälinna 
kiittävät Koivisto Seuraa 
saamistaan apurahoista.

”Kiitähä mie, ja toistekkii”
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Onnitteluit` ja 
muistamissii`

Tääl` tapahtuu

SANNA LESKINEN on 
päässyt ylioppilaaksi Salon 
lukiosta keväällä 2007

Sannan mummi on Siiri 
Leskinen, o.s. Hoikkala, 
Rautaselta

- SAMI PALONEN väitteli 
tohtoriksi 1.4.2005 Helsingin 
Yliopistossa.Väitös ana-
lyyttisestä kemiasta:Korkea 
kentänvoimakkuus vedettö-
mässä kapillaarielektoforeesi
ssa,laitekehitys ja vyöhykele-
veneminen.
- LEENA HEIKKILÄ os. Palonen 
valmistui 30.6.2006 traden-
omiksi Tampereen Ammatti-
korkeakoulusta liiketalouden 
koulutusohjelmasta.
- TIMO PALONEN valmis-
tui 17.12.2007 insinööriksi 
Jyväskylän Ammattikorkea-
koulusta mediatekniikan 
koulutusohjelmasta.
- VESA PALONEN väitteli toh-
toriksi 15.2.2008 Helsingin 
Yliopistossa. Väitös fysiikan 
puolelta: Kiihdytinpohjainen 
Massaspektrometria ja Baye-
silainen tulostenkäsittely.

Vanhemmat Pirkko ja Aarne 
Palonen Parkanosta.
Valmistuneiden äidin isä , 
äijä, on Pentti Mannonen 
Raumalta, syntynyt Koivistol-
la , Jaakkolassa.

Römpöttiläiset

Perinteinen kevättapaaminen Riihimäen asemaravintolassa
lauantaina 12. 4. 2008  alk. klo 13.00 asiana tulevaisuus.
Ruokailu, haastelu, laulelu ja tietysti arpajaiset.

Ilmoitathan tulostasi 30. 3. mennessä 
Tuulalle puh. 044-5228098 

Tervetuloa

Turun ja ympäristön Koivistolaiset
Vietämme vapun vastaanottajaisia perinteisesti kajuutassa keskiviik-
kona 30.4. klo 17 alkaen. Tarjolla maukasta iltapalaa, vauhdikasta 
ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa.

Tervetuloa 
Johtokunta

Koiviston Heinot ry. 

pitää sääntömääräisen vuosikokouksen 19.4. 2008 klo. 13.00 
Turussa, laivaravintola Mustassa Rudolfissa, Itäinen Rantakatu, 
Auran sillan lähellä. 

Kaikki sukuseuran jäsenet ovat tervetulleita.

Tervetuloa 
Kahvitarjoilu 
Unto Erlamo p.j.

Härkälään - Mannolaan - Koivistolle 
la 7.6. - ma 9.6.2008 

Lähdetään toivomuksesi mukaiselle matkalle. 
Yöpyminen pyritään järjestämään Mannolassa. 

Matka toteutuu jos osallistujia on vähintään 25. 

Matkan hinta 285,- 
(sis. Viisumin, matkat, majoitukset sekä ateriat) 

Ilmoittautumiset 14.4. mennessä 

Mahottoman mukava matka tiedossa! 

kata@fi.ibm.com / puh.iltaisin 09-4524 375 
kari.hamalainen@pp4.inet.fi / puh. 019-664 7269 
Pornaisten Matkailu Oy 

Seuramme Senioritoimikunta järjestää retken   
Itä-Suomeen ja 

Raatteen tielle 27.-29.6.2008.

Matkan hinta on 240,00 euroa. Matka sisältää 2 hotelliyöpymistä 
aamupaloineen ja yhden aterian päivässä. 3 tunnin tutustuminen 
Raatteen tien tapahtumiin oppaan johdolla, sekä pääsyliput Raat-
teen tien museoon. Matkan varrella oleviin nähtävyyksiin ja mielen-
kiintoisiin kohteisiin teemme tutustumiskäyntejä mahdollisuuksien 
mukaan.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Helge Teikari puh. 019-6648112.
Seniori toimikunta

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKILPAILU

Koivisto-juhlilla Porvoossa 26. – 27.7. 2008

Sarjat: 1 – 6-vuotiaat, 7 – 11-vuotiaat ja 12 –17-vuotiaat

Aiheet ovat kaikille sarjoille samat:
1. Merirosvon matkassa
2. Laiva meren pohjassa
3. Merenneitojen juhlat

Töiden tekotapa on vapaa. Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun 3 
työtä. Vain annettujen aiheiden mukaiset työt ovat mukana kilpailussa. 
Töiden tulee olla Porvoon lukiossa perjantaina 25.7. kello 16 mennessä. 
Jos töiden palautusta toivotaan postitse, mukaan tulee laittaa osoitteella 
ja postimerkillä varustettu kirjekuori.

Postissa tulevat työt voi lähettää osoitteeseen:
Marja-Leena Montonen, Susisuontie 36, 06200 Porvoo
Voittajat palkitaan näyttelyjen avajaisissa lauantaina.

KUTSU TAIDENÄYTTELYYN!

Kaikki koivistolaiset taiteilijat ja taiteenharrastajat ovat tervetulleita 
asettamaan töitään näytteille Koivisto-juhlille Porvooseen 26. – 27. 
7. 2008
Jokainen näytteilleasettaja voi tuoda näyttelyyn 3 työtään.
Töiden tulee olla Porvoon lukiossa perjantaina 27.7. klo 16.
Tilantarpeen kartoittamiseksi tarvitsemme ennakkotietoa töiden mää-
rästä.
Osallistumisesta voi ilmoittaa Leena Airaksiselle p. 050-548 1601 ke-
säkuun alkuun mennessä:
Lähetettävät työt postitetaan osoitteeseen:
Marja-Leena Montonen,
Susisuontie 36, 06200 Porvoo

VALOKUVAUSTEHTÄVÄ LAPSILLE JA NUORILLE!

Viime kesän Koivisto-juhlilla oli toisen kerran esillä lasten ottamia va-
lokuvia. Taidetoimikunta järjestää tänäkin vuonna Porvooseen tämän 
valokuvaustehtävän lapsille.

Lapset ja nuoret halutaan kuvaamaan jotain koivistolaisuuteen liit-
tyvää aiheella 

”Tää on Koivistolt”.
Kuvata voi mummoja ja vaareja tai Koivistolta peräisin olevia tavaroita: 
vaatteita, leluja, astioita, koriste-esineitä, kirjoja tms. muistojuttuja koi-
vistolaisista juurista. Kuvat voivat olla hauskoja ja hassuja tai hienoja ja 
arvokkaita. Kuvissa voi olla esineiden lisäksi ihmisiä tai ihmisten lisäksi 
esineitä. Jokaiseen kuvaan tulee liittää pieni selostus siitä, mistä kuvassa 
on kyse sekä kuvaajan tiedot. 
Osallistua voivat kaikki alle 18-vuotiaat.

Kuvat voivat olla värikuvia tai mustavalkoisia. Kuvat lähetetään 
paperimuodossa ja A5 kokoisina(15 x 21cm) Leena Airaksiselle osoit-
teeseen Metsäpirtintie 10 A 1, 02130 Espoo, heinäkuun 15. päivään 
mennessä tai tuodaan paikalle Porvoon lukioon perjantaina klo 16 
mennessä.

Saapuneet kuvat asetetaan näytteille Lasten ja nuorten kuvatai-
dekilpailun yhteyteen. Kuvia ja tekstejä julkaistaan vuoden mittaan 
Koiviston viestissä. 

Mikäli kuvat halutaan palautettavaksi postitse, mukaan tulee liittää 
osoitteella postimerkillä varustettu kirjekuori

Nyt kaikki innolla valokuvaamaan!

Taidetoimikunta

Leivotaan piirakoita

Turun ja ympäristön koivistolaisten naistenpiiri järjestää lauantaina 
12.4.2008 alkaen klo 9.00. Varaa koko päivä.
Turun ja ymp.koivistolaisten Kajuutassa Itäpellontie 2.
Mukaan essu, pulikka/kaulin. Tarvikemaksu.

Yks kerta ku ei tie mestarii, nii lähtekää työkii jo jotka  aikasemmin ootte 
olleet. Leivotaa taas vähä erilaisii piirakoi, esim. Hailipiirakkaa.

Ilmoittautumiset 
Hanna Silfverille 4.4.2008 mennessä.
Puh: 02-2432940, 040-7711425

Kultaiset ansiomerkit

Nyt on aika hakea Koivisto 
Seuralta kultaisia ansio-
merkkejä, mikäli haluaa ne 
jaettavaksi Porvoossa Koivis-
to-juhlilla. Kriteerit täyttävät 
hakemukset voi toimittaa 
seuran sihteerille Marja-Lee-
na Montoselle. Osoite: Susi-
suontie 36, 06200 Porvoo.

Vuoden koivistolainen 
2008
Vuoden Koivistolainen 
nimetään ja palkitaan tänäkin 
vuonna Koivisto-juhlilla.
Pyydämme jäsenistöltämme, 
koivistolaisilta perusteltuja 
ehdotuksia. Vuoden Koivisto-
laiseksi etsitään merkittävien 
yhteiskunnallisten tekojensa 
vuoksi ansioituneita henki-
löitä, joilla on koivistolaiset 
juuret.

Ehdotuksia voi toimittaa 
Marja-Leena Montoselle, puh. 
019-668 811, 040 500 5026.


