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K
uopiolainen ”Suku- Otto” Ko-
tilainen osoitti aikoinaan, että 
yksikin suunnastaan varma, 
toimelias ja lahjakas ihminen 
ehtii eläessään saada uskomat-
toman paljon hyvää aikaan. 

Kotilaisten sukuseura on hänen ja opetta-
ja Hannes Kotilaisen perintö Kotilaisten 
suvulle. 

Oton ja Hanneksen jalanjälkiä seuraten 
kokoonnumme 15.–16.6.2019 Kuopioon, 
hotelli Puijonsarveen, keskelle kaupunkia. 
On tulossa kiva tapaaminen. Laitathan sa-
nan kiertämään, jotta jokainen Kotilainen 
saa tiedon kesäkuun tapahtumasta! Kiitos 
menneiden sukupolvien ”suku-ottojen”, 
tiedämme yhtä ja toista sukumme men-
neisyydestä: mistä esi-isämme ovat tul-
leet, miten elantonsa hankkineet ja ketkä 
ovat sukua keskenään. 

Kaikkea ei tarvitse opetella nollasta 
lähtien. Tieto ja kokemus siirtyy sukupol-

velta toiselle, eikä tarvita moninkertaista 
lähdekritiikkiä. Voi vakuuttua omin sil-
min ja korvin tiedon käyttökelpoisuudes-
ta. 

Sukulaisten tapaamisissa vaihtuu aina 
suuri määrä tietoa, kokemuksia, tunteita, 
sekä yhdessä olemisen ja yhteenkuulu-
misen selittämättömän onnellista oloa. 
Olemme erilaisia, omanlaisiamme ihmi-
syksilöitä. Se on rikkaus, jota ei voi ym-
märtää, ellei koe suvun kokoontumisten 
vuodesta toiseen tuottamaa innostunutta 
ja kiinnostunutta ilmapiiriä. 

On iso ja merkityksellinen asia tietää 
kuuluvansa yhtenä lenkkinä sukupolvien- 
ja suvun jäsenten kudelmana verkostoon. 
Historia ja yhteiset kokemukset yhdistä-
vät. 

Esi-isämme tekivät uskomattomia uh-
rauksia. Oli vain toivo ja usko oman maan 
säilymisestä itsenäisenä. Oli mittaamaton 
rauhan ajan rakennustyö. Maa- ja metsä-

taloudessa tehtiin miljoonia työtunteja. 
Nykytasoisen elämänmenon teki mahdol-
liseksi opiskelu ja ahkera työ. Kaikessa 
tuossa me Kotilaiset olemme osamme 
täyttäneet, ja niin vastakin teemme. 

*** 

Ennen Kuopion sukukokoustamme olet 
lämpimästi tervetullut Kotilaisten perin-
teiseen pikkujoulutapaamiseen, joka jär-
jestetään ravintola Perhossa Helsingissä 
1.12.2018. 

Sekin tapahtuma vaalii pitkää perinnet-
tä. Nautimme toistemme seurasta, joului-
sesta ruoasta, tonttuilusta lahjoineen ja 
joulun ajan musiikista. Tulethan mukaan! 
Antoisaa vanhan vuoden jatkoa ja kaik-
kea hyvää uudelle vuodelle toivottaa: 

T E I D Ä N ,  A H T I  P O H J O N E N

Tervetuloa kesäkuussa 2019 
Kuopioon 

KOTILAISTEN SUKU 1/2018 • kahdeskymmenestoinen vuosikerta • julkaisija 
Kotilaisten Sukuseura ry • päätoimittaja Lauri Kotilainen • ulkoasu Heikki Kotilainen 
• osoitteenmuutokset postikortilla: Anneli Wallenius, Sinikuja 1 C, 01620 Vantaa, 
sähköpostilla anneli.wallenius@live.fi • paino AM Digipaino, Helsinki 2018
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Muutitko?

Kotilaisten Sukuseuran hallitus

Näin liityt Kotilaisten Sukuseura ry:n jäseneksi
■ Kotilaisten sukuseuran jäseneksi pääsee 
jokainen Kotilaisista isän tai äidin puolelta 
polveutuva henkilö. Jäseneksi pääsee myös 
jokainen, joka on tai on ollut naimisissa tai avio-
liiton omaisessa suhteessa mainittuun sukuun 
kuuluvan tai siitä polveutuvan henkilön kanssa. 
Nämä henkilöt katsotaan sukuun kuuluviksi.
 Seuran sääntöjen mukaan Kotilaisten sukuun 
kuuluvan, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäse-
neksi, on kirjallisesti ilmoitettava aikomukses-

taan yhdistyksen hallitukselle, joka päättää 
jäseneksi hyväksymisestä.
 Lähetä hallitukselle osoittamasi ilmoitus jä-
senluettelon pitäjälle osoitteella: Kotilaisten 
Sukuseura ry, Anneli Wallenius, Sinikuja 1 C, 
01620 Vantaa, tai sähköpostilla anneli.walleni-
us@live.fi.
 Ilmoita seuraavat tiedot: Täydellinen nimesi ja 
osoitteesi sekä kotipaikkasi, jos se on eri kuin 
postitoimipaikka, sekä halutessasi syntymäai-

kasi. Kerro myös Kotilaisten sukuhaara (Kivijär-
ven, Ylä-Savon, Heinäveden tai Pielisjärven), 
mikäli se on tiedossasi.
 Kuluvan kauden jäsenmaksu 40 euroa on 
vahvistettu Ilmajoella pidetyssä varsinaisessa 
kokouksessa 18.6.2016. Summa kattaa jäsen-
maksun vuosilta 2016–2018, eli jäsenyys mak-
saa vain 13,33 euroa/vuosi.

 A N N E L I  W A L L E N I U S 

■ Jos osoitteesi muuttuu, tai jos 
saat lähetykset väärällä nimellä tai 
osoitteella, muista ilmoittaa siitä!
Mieluiten Postin ilmaiskortilla:
Anneli Wallenius, Sinikuja 1 C, 
01620 Vantaa tai sähköpostilla 
anneli.wallenius@live.fi. 
Ilmoita nimesi sekä vanha ja uusi 
osoitteesi. Viisinumeroinen jäsennumero 
lehden takakannen osoitelapusta auttaa 
parhaiten kohdistamaan muutoksen 
oikeaan henkilöön. Meitä on näet monia 
samannimisiä!
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H
alusimme katsoa, 
missä isovanhem-
pamme olivat asu-
neet, ja tavata suoma-
laisia serkkuja. Ensin 
menimme laivalla 

Tallinnaan ja kävelimme vanhas-
sa kaupungissa. Sen jälkeen tu-
tustuimme Helsinkiin kaksi päi-
vää. Tulimme siihen tulokseen, 
että haluamme palata ja viettää 
enemmän aikaa siellä. 

Vuokrasimme auton, ja ajoim-
me Porvooseen katsomaan vie-
hättävää vanhaa kaupunkia. 
Moottoriteillä toivoimme näke-
vämme hirviön tai edes hirven, 
joka oli kuvattu varoitusmerkillä. 
Ei ilmestynyt...

Lieksan Vuonislahdessa ma-
joituimme. Aamulla kävelimme 
alas Pieliselle. Se oli rauhallinen 
ja hiljainen, täydellinen paikka 
rentoutua. 

Tapasimme Kiiskisen perheen. 
He olivat asuneet talossa jo iso-
vanhempiemme aikaan. Serkku 
Marjatta Hänninen auttoi meitä 
tapaamaan Kiiskiset. He ystäväl-
lisesti kutsuivat meidät sisään ja 
kutsuivat naapurin tulkiksi. 

Tämä vierailu kiinnosti erityi-
sesti Cindyä, koska hänen äitinsä 
oli sieltä syntyisin. On kiinnosta-
vaa nähdä, missä isovanhemmat 
elivät

Kylänlahdessa oli 
oikea sukumuseo! 

Tapasimme Lieksassa serkkum-
me Paavo ja Juha Kotilaisen sekä 
Marja-Leena Köpmanin. Koh-
tasimme Kotilaisten sukumu-
seossa Kylänlahdessa. Olimme 
hämmästyneitä: siellä oli tosiaan 
oikea sukumuseo. 

Mahtavaa! Otimme paljon ku-
via. Haluamme palata takaisin 

Haluatko tukea sukuseuran toimintaa vapaaehtoisella lahjoituksella? Jos haluat, älä käytä  lahjoitusta 
maksaessasi pankkisiirrossa olevaa jäsenmaksutiliä, vaan sukuseuran tiliä nro FI73 1279 3000 5074 48. (Ulkomailta 
maksettaessa BIC=NDEAFIHH). Viitenumero on sama kuin jäsennumerosi. Viitenumero näkyy lehden liitteenä olevas-
sa laskussa, sekä lehden takakannen osoitetarrassa.

Lynn, Jan, Ellen ja Cindy

Suomen serkkuja tapaamassa
Pielisjärveläisen ”Amerikan Samulin” eli Samuli Kotilaisen jälkeläiset Lynn, Jan, 
Ellen ja Cindy lensivät Yhdysvalloista syksyllä Suomeen katselemaan sukunsa 
juuria. Lynn kertoo: 

Vasemmalta Inka Pakarinen, Marjatta Hänninen, takana Raimo Sivonen, Heli Pakarinen, takana Matti Pakarinen, Hannu Turunen, Auli Turunen, Lynn 
Schablow, takana Paula Sivonen, Ellen De Carlo, Jan Schablow-Roberts ja Cindy Duer. Tämä joukko Kontiolahdella 21.5.1837 syntyneen Kasper Oks-
manin jälkeläisiä kokoontui syyskuussa 2018 Maaningan vanhassa pappilassa. 
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ja ottaa mukaan muitakin suku-
laisia näkemään museon. Serkut 
näyttivät meille seutua ja veivät 
meidät ylös vaaralle, jotta saa-
toimme nähdä kauniin näköalan 
Pieliselle. 

Ajoimme vanhalle hautaus-
maalle, jossa lepäsivät iso-iso-
vanhempamme Samuli ja Anna 
Kotilainen. Serkut Paavo ja Matti 
olivat nostaneet kaatuneen hauta-
kiven pystyyn. 

Pielisen museo ja  
Samulin päremylly 
Seuraavana päivänä menimme 
Pielisen museoon. Erityisen kiin-
nostava oli Samuli Kotilaisen 
pärehöyläkeksintö 1860-luvulta, 
josta oli kerrottu Kotilaisen Su-
kuseuran verkkosivuilla. Näim-
me muitakin välähdyksiä esi-
isien elämäntavoista. 

Seuraavana päivänä matkus-
timme Maaningalle, jossa tapa-
simme serkkujamme isoäitini 
puolelta, Oksmanin sukuhaaras-
ta. Hannu Turunen esitteli meil-
le Oksmanin sukupuun. Raimo 
Sivonen näytti diaesityksen van-
hoista suvun valokuvista. 

Kun palasimme Helsingin 
kautta kotiin, ennen lentoamme 
tapasimme Lauri Kotilaisen ja 
Anneli Walleniuksen ravinto-
lassa Vantaan Jumbo-kauppa-
keskuksessa. Meillä oli mukava 
illallinen yhdessä. 

Teillä on kaunis maa, jossa on 
ystävällisiä ja tyytyväisiä ihmi-
siä. Toivomme tapaavamme uu-
delleen! 

Serkut vierailivat  
Maaningalla 
Hannu Turunen kertoo: Tapa-
simme syyskuun alussa Lynn 
Schablowin siskoineen ja serk-
kuineen Maaningan vanhassa 
pappilassa, jonka he olivat vuok-
ranneet asunnokseen. Vieraam-
me olivat välittömiä ja tapaami-
nen hyvin lämminhenkinen. 

Lieksassa, he olivat ihastuneet 
Kotilaisilta saamaansa vastaan-
ottoon ja sukumuseoon. Maanin-
galla sitten keskityttiin Oksmanin 
sukuun. Sisarusten isomummo 
Kaisa Liisa Schroderus on ollut 
omaa sukuaan Oksman ja minun 
isoäitini täti. Kaisa Liisa Oksma-
nin veli Kasper Kasperinpoika 
Oksman on siis minun isäni äidin 
isä. Olemme verisukulaisia. 

Keskustelimme Lynnin iso-
vanhempien Samuli ja Selma 
Kotilaisen Amerikkaan muutos-
ta. Kuinka kielitaidoton Selma 
Kotilaisen äiti Kaisa Liisa Schro-
derus, os. Oksman, osasi yksin 
matkustaa tyttärensä luokse Pie-
lisjärveltä Milwaukeen?

Oksmanin suvun kuvataiteel-
linen lahjakkuus ilmeni myös 
vieraillamme. Lynnin setä Han-
nes Kotilainen, joka kaatui toi-
sessa maailmansodassa Euroo-
passa, oli lahjakas taiteilija. Jan 
Schablow-Roberts on sisustus-
suunnittelija ja hänen siskonsa 
Ellen DiCarlo tekee käsitöinä 
suunnittelemiaan seinävaatteita. 

LY N N  S C H A B L O W
H A N N U  T U R U N E N 

Kun maksat Kotilaisten sukuseuran kolmivuotisjakson todella edullisen jäsenmaksun, varmistat painetun 
Kotilaisten suku -lehden postituksen kotiisi jatkossakin. Tämä huomautus ei koske seuramme kunniajäseniä. 
Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista pysyvästi.

Kunniajäsenemme  
Kirsti Elo on poissa 
 
Sukuseuramme kunniajäsen, sotaveteraani, sosiono-
mi, oikeustieteiden kandidaatti Kirsti Elo, o.s. Kotilainen, 
syntyi 24.7.1924 Pielisjärvellä ja kuoli 31.10.2018 Helsin-
gissä. 

Nuorena Puronniemen Kirsti joutui kokemaan sodan. 
Ensin hän oli evakkona ja sitten komennuksilla sodanai-
kaisissa tehtävissä. Siksi Kirstille myönnettiin tänä vuonna 
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1-luokan mitali. 

Kirsti oli aktiivinen sukuseuramme jäsen. Hän toimi 
seuramme alkuajoista lähtien erilaisissa tehtävissä ja myö-
hemmin pitkäaikaisena tilintarkastajana. Kirsti Elo toteutti 
tätinsä, Jenny Makkosen testamentin mukaisen tehtävän 
ja perusti Pielisjärven Kotilaisten Sukumuseohdistys ry:n. 
Hän myös rakennutti yhdistykselle museorakennuksen 
vuonna 1992. 

Kirsti oli Sukumuseoyhdistyksen ensimmäinen pu-
heenjohtaja. Jokaisena kesänä, viime kesää lukuun 
ottamatta, hän on ollut mukana museolla vietetyissä 
tilaisuuksissa ja talkoissa. Sukuseuran tilaisuuksiin 
osallistuminen on myös ollut Kirsti Elolle kunnia-asia. 
Kun tapasimme muutamia päiviä ennen hänen pois me-
noaan, hän suunnitteli tulevansa taas sukuseuran pikku-
jouluun. Tämä jäi toteutumatta. 

Kirsti jätti perinnöksi esimerkin sukurakkaudesta. Tätä 
periaatetta hän toteutti vaivoja kaihtamatta ja esteistä piit-
taamatta myös muussa elämässään. Kirsti-täti elää muis-
toissamme. 

M A R J A - L E E N A  K Ö P M A N

Amerikanserkut ”Ukko-Sa-
muli” ja Anna Kotilaisen 
haudalla Lieksan vanhalla 
hautausmaalla, Paavon ja Ma-
tin pystyyn nostaman kiven 
äärellä. Vasemmalta Samulin 
jälkeläiset Cindy Dues, Lynn 
Schabalow, Jan Roberts ja 
Ellen Schabalow. 

”Minun rauha-
ni minä annan 
teille”, lukee 
huoneentau-
lussa sukumu-
seon seinässä 
Kirstin takana. 
Puronniemen 
Kirstin kuvasi 
naapuri Eero 
Nevalainen.
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Monenlaisia muistoja on jäänyt mie-
leeni lapsuudesta. Kerran keikuimme Mi-
kon kanssa paksulla parrulla meidän leik-
kimökin katolla. Satikutia saimme.

Erään joulun tienoilla Mikko kysyi, 
suostuisinko joulupukiksi. Viisitoista vuot-
ta kiersinkin pukkina Rasilassa, Yläpäässä 
ja Heikkilässä. Hevonen juosta jolkutteli, 
kuu vilisi puiden välissä. Vannon nähneeni 
punahiippaisia tonttujakin. Mikko arveli, 

että siitä pukin virasta minulle pitäisi antaa 
eläke. 

 Kävin koulua Karstulassa ja Saarijärvel-
lä. Kesät vietin kotona Heikkilässä ja tein 
maatalon töitä. Osaan lypsääkin. Kadehdin 
luokkatoveriani Lainaa, joka sai lukea kai-
ket kesät. Minäkin halusin lukea. Luin illalla 
aitassa kynttilän valossa. 

Opiskelin kieliä ja kirjallisuutta ym. ai-
neita Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa 
ja stipendiaattina Saksassa. Ensimmäinen 
työpaikkani oli Kannonkosken kunnallinen 
keskikoulu. Olin koulun rehtorina neljä 
vuotta. Sen jälkeen toimin kansalais- ja työ-
väenopistojen rehtorina Pohjois-Suomessa 
ja viimeiseksi yli neljännesvuosisadan Ou-
lun läänin taidetoimikunnan pääsihteerinä. 

Koko ajan halusin kirjoittaa. Olin naimi-
sissa kirjailija Aku-Kimmo Ripatin kanssa 
(hän kuoli 1994). Ajattelin kyllä, että sa-
maan perheeseen ei sovi kahta kirjailijaa. 
Kirjoitin salaa kesämökillä Suomussalmel-
la. Kun julkaisin ensimmäisen runokokoel-

mani Meidän välissämme on ilmaa (1990), 
mieheni sanoi ettei se hullumpi ole. Hän 
taisi tykätä siitä. 

Toisen kokoelmani Puolitoista promillea 
pihkaa kirjoitin mieheni kuoleman jälkeen ja 
omistin sen hänelle. Kokoelma ilmestyi 2003. 

Runokokoelmien jälkeen olen julkaissut 
kaksi romaania. Naisten aika (2010) ker-
too kolmen sukupolven naisten kohtaloista. 
Toinen romaanini Hitaasti kypsyvät tähkät 
(2012) on tarina ikääntyneiden ihmisten in-
tohimoisesta rakkaudesta. 

Lastentarinoita olen kirjoittanut siitä asti 
kun minusta tuli äiti. Tällä hetkellä kirjoi-
tan lastenkirjasarjaa. Ensimmäinen osa Me-
rimieskissa Pitkänen ilmestyi 2015. Kolme 
seuraavaa osaa ovat valmiina, mutta kustan-
tamo vielä puuttuu. 

Työvuosinani sanoin joskus, että työ antaa 
leivän, mutta taide ja kirjoittaminen pitävät 
minut hengissä. Tähän uskon vieläkin.

M A I J A  K O T I L A I N E N

On Kotilaisen suvussa muitakin kirjailijoita: 

Rasilan joulupukki kirjoittaa 
aikuisille ja lapsille
Kotilaisten suku-lehdessä 
oli juttu Rasilan Mikos-
ta, joka on kirjoittanut 
näytelmiä ja ”Hauklahen 
veljesten” tarinoita. Mikon 
sukulainen Maija Kotilai-
nen tekee myös kirjoja, 
aikuisille ja lapsille. 

Maija Kotilainen ajatteli, ettei perheeseen sovi 
kahta kirjailijaa. Kirjailija hänestä silti tuli. ”Naisten aika” kertoo kolmen 

sukupolven naisten kohtaloista.

Maija Kotilainen ajatteli, ettei perheeseen sovi kahta kirjailijaa. Kirjailija hänestä silti tuli.
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Nuoret proviiso-
rit Hugo Lignell 
ja A. E. Piis-
panen ostivat 
1870-luvulla ap-
teekin Kuopios-
ta. Lisätulojen 
hankkimiseksi 
he alkoivat har-
joittaa maalais-
tavaroiden ostoa 
ja välitystä. Toi-
minimi oli Lignell 
& Piispanen. 

H
e ostivat lähiseuduilta mesimarjo-
ja, ja ryhtyivät kokeilemaan niitä 
liköörin tekoon. Mesimarjalikööri 
tuli kauppoihin 1882. Hugo Lig-
nell kuoli 1890 ja jätti valmistus-
ohjeen ja käyttöoikeuden apulai-

selleen A. J. Kotilaiselle. 

Mesimarjalikööri palkittiin  
Pietarissa ja Pariisissa 
Mesimarjalikööri herätti huomiota ja menes-
tyi maailmalla. Se palkittiin Pietarissa 1895 
ja sai kultamitalin Pariisin maailmannäytte-
lyssä vuonna 1900. 

Antti Juhana (Jussi) Kotilaisen isoisä oli 
Kotilanmäen tilan isäntä, valtiopäivämies Ju-
hana Kotilainen. Juhanan esikoispoika Petter 
Kotilainen jatkoi tilan viljelyä mutta muutti 
myöhemmin Kermaan. Petterin esikoispoika 

ANTTI J. KOTILAINEN 
ja Suomen kuuluisimman
         liköörin tarina 

Antti Kotilainen valvoi mesimarjaliköörin laatua dekantterilasissa tiukalla katseella vajaat sata vuotta sitten. 

Mesimarjali-
kööri on L&P:n 
136-vuotias 
kruununjalokivi. 
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Antti (1865–1941) tuli 14-vuotiaana Kuopi-
oon kauppiaan oppiin. 1884 hän tuli apulai-
seksi Lignellin kauppaan, kävi kauppakoulun 
ja tuli liikkeen johtajaksi Hugo Lignellin 
kuoltua 1890. Antin nuorempi veli Otto läk-
si ja päätyi sieltä seminaariin ja säveltäväksi 
kansankoulunopettajaksi. 

Lignellin kauppa-apulaisena Antti kuului ta-
lon väkeen, ja hiljalleen alkoi kehittyä romans-
si. Lignellin perheessä oli yksi tytär. Kun Hanna 
Lignellin sisar, Loviisassa asuva Ina Levander 
kuoli 1881 ja vuotta myöhemmin hänen mie-
hensä Karl Gustav Levander, Hanna ja Hugo 
ottivat orvoiksi jääneet seitsemän Levanderin 
sisarusta kasvamaan omaan perheeseensä. 

Syntyi romanssi Aijan kanssa 

Kun Antti tuli taloon, Aija Levander oli yh-
deksän vuotta nuorempi tyttönen. Päätettyään 
koulun Kuopiossa Aija kävi talouskoulun ja 
opiskeli sen jälkeen Suomalaisessa jatko-opis-
tossa Helsingissä tullakseen opettajaksi. Oli 
kuitenkin muuta ilmassa. Aija ja Antti vihittiin 
1894. 

Aija emännöi ja oli aktiivinen Kuopiossa 
yhteiskunnallisissa toimissa. Hän auttoi myös 
miestään ulkomaankirjeenvaihdossa. 

1880-luvun Kuopiossa oli paljon liiketoi-
mintaa. Gustav Ranin oli jo johtava nimi, 
ja Hermann Saastamoinen oli aloittamassa 
omaa uraansa, samoin Birger Hallman. Muita 
tunnettuja kauppiaita oli myös Minna Canth. 

Kieltolaki katkaisi toiminnan 
- tilapäisesti 
Kilpailu oli kovaa ja Kotilainen myi liikkeen 
1910-luvulla. Hän perusti agentuuriliikkeen 

(mm. kahvia ja vehnää) ja jatkoi likööriteh-
taan toimintaa. Kotilaisten koti sijaitsi Snell-
maninkatu 25:ssä. Talo on edelleen olemassa. 
Liköörin valmistus tapahtui sen alakerrassa ja 
piharakennuksessa. 

Kieltolaki 1919 katkaisi likööritehtaan toi-
minnan. Lain päättyessä 1932 Oy Gust. Ra-
nin osti Lignell & Piispasen tytäryhtiökseen 
ja samalla Mesimarja-liköörin valmistusoi-
keudet. Liköörin resepti oli edelleen A. J. Ko-
tilaisella. Hän jatkoi Raninilla valmistuksen 
valvojana. Tällaisen tervehdyksen A.J. Koti-
lainen sai vastaanottaa uutena vuotena 1932: 

Arvoisa Kauppaneuvos! Kiitämme Teitä 
mitä ystävällisimmin Mesimarja lähetykses-
tänne. Me maistelemme sitä melkein tipottain 
vain ja että se todella on kuin mettä kielellä, 
sitä ei kukaan sen maistajista voi kieltää. Sa-
malla lähetämme Teille jouluterveisemme ja 

juomme jouluiltana maljanne tuosta jalosta 
juomasta. Eläköön! 

Ville Wallgren Viivi Wallgren Helsinki 
21/12 -32 

Antti J. Kotilaisen muistokirjoituksesta Sa-
vo-lehdessä maaliskuussa 1941 

”Luovuttuaan tästä liikeyrityksestä (Lignell 
& Piispanen) perusti hän tänne agentuuriliik-
keen, joka samalla oli tunnetun Sören Berner 
& co:n edustaja paikkakunnallamme. Muun 
ohella harjoitti teollista toimintaa, valmista-
malla liköörejä ja marjamehuja, jotka ovat 
tulleet kuuluisiksi kotimaan ulkopuolellakin. 

Kaupunkimme musiikkielämässä Kotilai-
sella oli niin ikään huomattava sija. Hyvänä 
laulajana hän kuului täällä aikoinaan var-
sin merkittävällä tavalla toimineeseen ”Uk-
ko-Kööriin”, joka oli mieskuorolaulun ylläpi-
täjä koko maakunnassa. Mainittakoon tässä 
vain, että tämän kuoron konserteilla kerätyil-
lä varoilla laskettiin perusta Pohjois-Savon 
kansanopistolle. 

A.J. Kotilaisen mieliharrastuksia oli kir-
jallisuus. Hänen asiantuntemuksensa esi-
merkiksi Aleksis Kiven ja Leo Tolstoin tuo-
tannon suhteen oli suorastaan ihmeteltävä. 
Myös kotimaakunnan liike-elämän vaiheiden 
tuntemus oli kauppias Kotilaisella suuri. Ne 
muistelmat, joita ”Savokin” on silloin tällöin 
julkaissut, ovat varmaan hyvänä tietolähtee-
nä myöhemmän ajan tutkijoille.”

Mesimarjaliköörin valmistus jatkuu edel-
leen Lignell & Piispasen tehtaalla Kuopiossa. 
A. J. Kotilaisen perintö elää. 

TUULA KOTILAINEN
A. J. Kotilaisen pojantytär

Antti J. Kotilainen, 50 vuotta. 

Kallavesj, Kallavesj,
järviij järvi, siinä pesj
äet mun paetanj monta kertoo
isä särillep pitj mertoo
veljmies salloo tuulastelj,
tiirustelj, riijustelj.

Kallavesj, Kallavesj,
kallis kaeslarantonesj.
Siellä päivät puikkelehtii,
siellä kuikat*, laevat tehtii
purjehtimmaa mualimaa,
avaraa, merriin taa.

Kallavesj, Kallavesj,
kaonis kalarantonesj.
Siellä paesto sären kylyk,
poeka kuv vuan onkee sylyk,
siäsket purj ja vesj se nii
lystisti liplatti.

Kallavesj, Kallavesj,
kaonis saonarantonesj.
Siellä höyrys miesten pinta
siellä illar raohoo rinta
naottii piällep päevän työn,
kunnes lyö, hetki yön.

Kallavesj, Kallavesj,
poessa poes on antimesj,
Tiäl ei outap poekarukkoo,
äejil lämmin kalakukko
laovantaesin saonam piäl,
mitä viel, mitä viel.

Kallavesj, Kallavesj,
suarines ja salaminesj.
Tokko suanen koskaa ennee
kierteep Puijonsarven nennee,
missä laevat huuteloo:
Kuopijoo, Kuopijoo!

*Bostonin Fitchburgissa tämän virolaisen koti-ikävälaulun 1916 savoksi sanoittaneen Aaro Jalkasen (1875–1960) pojantytär, helsinkiläinen
  Tuulikki Jalkanen sai ukiltaan monta kuikkaa. Ne olivat kaisloista kieputettuja, tikulla kiinnitettyjä kelluvia vesilintuja.

Kallavesj 
Sävel: Johannes Kappel, sanat: Aaro Jalkanen
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Vuonna 1995 perus-
tettu Alahovi Vaaja-
salossa on Suomen 
vanhin viinitila.  Se on 
erikoistunut hedel-
mä- ja marjaviineihin, 
sekä savolaisiin herk-
kuruokiin. Tila on ollut 
Hallmanin suvulla 98 
vuotta. Risto ja Taina 
Hallman toivottavat 
Kotilaiset tervetul-
leiksi tilalle, jossa käy 
5000–10 000 vierasta 
vuodessa.

Kuopio kutsuu Kotilaisia kokoukseen 
15.6.–16.6.2019 

 
Kaunis Kallaveden rantojen Kuopio on sukuseuramme synnyinkehto. Kuopiolaiset 
Hannes ja ”Suku-Otto” Kotilainen ideoivat seuran varhaisella 1950-luvulla. Ko-
kouksen ohjelma on seuraavalla sivulla. 

Sunnuntaina on tarjolla risteily pitkin Kallavettä. Pistäydymme Alahovin viinitilalla Vaajasalon saaressa, Hallmanien perheen vieraana. 

RIISA Suomen ortodoksinen kirkkomuseo esittelee tuhatvuotisen kirkon aarteita. 

Lignell & Piispasen toimitusjohtaja Harri Nylundin iso-iso-iso-isoisä Gustav Ra-
nin perusti 1852 Kuopioon perheyrityksen ja osti Ruotsin kuninkaan Gustav III:n 
kruununtislaamon. Antti Kotilainen (sivu 7) liittyy yrityksen upeaan historiaan. 
L&P:lle ropisee laadusta kansainvälisiä palkintoja, kuten tässäkin.
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Kotilaisten Sukuseura ry:n varsinainen kokous 2019

O H J E L M A 
Kuopiossa 15.6.–16.6.2019 

LAUANTAI 15.6.2019 

Klo 12.00 alkaen  Kotilaisten ilmoittautuminen ja majoittuminenkin, (jos huoneita on jo vapaina) 
 Original Sokos Hotel Puijonsarven aulassa, osoitteessa Minna Canthinkatu 16, 70100 Kuopio. 
 Ilmoittautumisen jälkeen on tarjolla keittolounas: lohikeitto tai kasviskeitto. 
 Keitto tarjotaan Frans & Bistro Sophie ravintolassa. 

Klo 14.00 Varsinainen kokous Puijonsarvi-salissa. 
 Virallisten kokousasioiden lisäksi Tuula Kotilainen kertoo Kuopioon liittyvistä Kotilaisista. 

Klo 16.30  Lähtö omilla kyydeillä RIISA Suomen ortodoksiseen kirkkomuseoon, osoitteeseen 
 Karjalankatu 1, Kuopio, tai tutustumaan Lignell & Piispanen -tuotantolaitokseen 
 osoitteessa Siikaranta 20. Kuopio. 

Klo 19.30  Päivällinen ja sydämellistä seurustelua sukulaisten kanssa Puijonsarvi-salissa. 
 Päivällisen jälkeen ”Kuopio tanssii ja soi” -tapahtuma tarjoaa halukkaille ilmaisohjelmaa 
 muun muassa Kuopion torilla. 

SUNNUNTAI 16.6.2019 

Klo 7.00–10.30  Aamiainen ja huoneiden luovutus. Matkatavarat voi jättää hotelliin säilytettäväksi. 

Klo noin 9.30  Lähtö kävellen Vanhalle hautausmaalle aivan Kuopion keskustaan. Autolliset voivat auttaa 
 hitaammin käveleviä. Älä epäröi pyytää kyytiä! 

Klo 10.00  Seppeleenlasku sankarihaudalle. 

Klo 11.30  Lähtö satamasta risteilylle Koski-laivalla Alahovin viinitilalle kauniiseen 
 Vaajasalon saareen. Paluu satamaan on klo 14.30. 

Asuminen 
Majoitus on Original Sokos Hotel Puijonsarvessa, mistä varasimme Kotilaisten nimellä 
40 kahden hengen huonetta hintaan 102 euroa/vrk. Yhden hengen huone maksaa vain 
82 euroa/vrk. Teethän huonevarauksesi 24. 5. 2019 mennessä huonekiintiötunnuksella 
”Kotilaiset”. Mutta olet yhtä sydämellisesti tervetullut tapaamaan sukuamme, majoitutpa 
missä vain: kotona, sukulaisissa, tai muissa majapaikoissa. 

Osallistumismaksu sukukokoukseen 
Aikuiset 57 euroa. Hinta sisältää ateriat, RIISA-museon tai L&P-teollisuuslaitoksen opastuk-
sen, sekä sunnuntain risteilyn viinitilavierailuineen. (Osallistumisen kustannukset ovat to-
dellisuudessa suuremmat, mutta Sukuseura sponsoroi niistä merkittävän osan.) Tämä hinta 
ei sisällä majoitusta. 

Lapset ja varhaisnuoret toivotetaan sydämellisesti tervetulleiksi mukaan – vielä edullisem-
min. Lasten ja nuorten osallistumismaksu kerrotaan kutsukirjeessä keväällä 2019. Ohjel-
man yksityiskohtien muutokset ovat todennäköisiä, mutta aina myönteisiä! 

Tämä ohjelma täsmennetään ja lähetetään sukukokouskutsun liitteenä Kotilaisten Suku-
seura ry:n osoiterekisterissä oleville sukulaisille keväällä 2019.
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Koiramäen Kotilaisten sukukivi 
paljastettiin kesätapahtumassa
Nyt on juhlan aika. Puheensorinaa kuu-
luu joka suunnalta. Saunan kupeella kasvaa 
ja kukoistaa vuonna 2004 istutettu sukupuu, 
eloisa ja tuuhea kuusi. Tällä kertaa Koira-
mäen sukupuu saa seurakseen sukukiven. Se 
muistuttaa meitä ja tulevia sukupolvia 180 
vuotta sitten alkaneesta Koiramäen Kotilais-
ten kunniakkaasta historiasta. Tänä aikana 
yhdestä perheestä on kasvanut laajalle le-
vinnyt suuri suku. 

Helteisen heinäkuun viimeisenä sunnun-
taina 2018 kokoontui noin seitsemänkym-
mentä Ylä-Savon Kotilaista Sonkajärven 
Koiramäkeen, suuren suvun ”alkukotiin”. 
Täällä erämaan keskellä liki 200 vuotta 
sitten eli todellinen suurperhe, lähes neljä-
kymmentä henkeä. Korkealta mäeltä näkee 
kauas. On siinä ollut katseltavaa ja ihailta-
vaa joka suuntaan. 

Silloin oli elämä ankaraa. Suurella joukol-
la työtä tehtiin ja toimeen tultiin. Nyt arki 
Koiramäessä on rauhallisempaa. Ei ole enää 
karjaa käyskentelemässä. Ei kuulu hevosen 
hirnahdusta eikä koirien haukuntaa. Mutta 
kaikesta näkee että mäellä eletään ja työtä 
tehdään. 

Aluksi juhlaväki kokoontui sukukiven 
paljastustilaisuuteen. Talon tytär Airi Hy-
vönen toivotti väen tervetulleeksi kertoen 
samalla Koiramäen nykyisestä elämästä. 
Sukukiven paljastuspuheen piti Mikko Mus-
tonen. Mikon mummo, Loviisa, oli Koira-
mäestä lähtenyttä ensimmäistä polvea. 

Mikko kertoi sukukiven olevan saman 
mäen kiviä tuolta pellon reunasta. Kivi, 
joka oli aikoinaan joutunut antamaan 
asuinsijansa viljalle. Nyt kivi pääsi mäen 
kunniakkaimmalle paikalle. Talon tyttäret 
Airi Hyvönen ja Virpi Murtola paljastivat 
sukukiven. 

Oli aika laulaa yhteisesti Savolaisten lau-
lu. Komeasti kuului korkealta mäeltä ”suloi-
nen Savon maa”. Yhdessä katseltiin ja kes-
kusteltiin. Suvun henki ja suvun siteet olivat 
tilaisuudessa läsnä. Kokoonnuttiin suureen 
pirttiin yhteiselle aterialle. Eikä vain pirttiin. 
Väkeä riitti myös salin täydeltä. Varsinaisen 
juhlapuheen piti Erkki Kitkiöjoki. Hän ker-
toi entisestä elämästä ja menneistä ajoista, 
sekä perheen ja suvun merkityksestä sosiaa-
lisena turvaverkkona aikoina, kun ei ollut 
sosiaaliturvaakaan keksitty. 

Sukutilaisuuden parasta antia oli var-
maankin se, että lapset ja nuoret olivat mu-
kana. Tästä on hyvä jatkaa suvun siteiden 
vaalimista. 

 T E K S T I  E R K K I  K I T K I Ö J O K I
K U V A T  M A A R I T  K O R H O N E N

Kivi on Koiramäen pellosta syrjään nostettu. 
Nyt se kunnioittaa esi-isien työtä. 

Sukukivi kertoo loputtomasta uurastuksesta. 70 Koiramäen Kotilaisten jälkeläistä oli paikalla. 
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MIIKKA JA JOONA KOTILAINEN 
tuottavat Ähtärin pandoille iloa

Puusepänverstas Puuartisti Joensuun 
liepeillä Kontiolahdella tekee huonekaluja 
”puista, joilla on tarina”. Siksi Utran uitto-
tuvan hirret ovat verstaalle kiehtovaa mate-
riaalia. Samoin tarinaansa kertovat Joensuun 
Ilosaaren vanhat, paljon nähneet, kaupungin 
miesten kaatamat paksut puut, joita Puuartisti 
käyttää raaka-aineena. 

Valkotammi, saarni ja siperian lehtikuusi 
ovat Puuartistin ravintola- ja huonekalus-
teiden raaka-aineita. ”Kassavirtamme tulee 
mittatilaustöistä”, kertoo pääomistaja Miikka 
Kotilainen. Kolme vakituista puuseppää ja 
joukon harjoittelijoita työllistävä yritys pe-
rustettiin 2014. Sen liikevaihto on parisataa 
tuhatta euroa ja tulos positiivinen.

Pandapallot ylittivät uutiskynnykset

Kotilaisten Puuartisti ylitti valtakunnallisen 
uutiskynnyksen huhtikuussa, kun se lahjoitti 
Ähtärin pandoille sorvatut 40-senttiset puu-
pallot. Pyry ja Lumi olivat raadelleet hevosil-
le tarkoitettuja leluja. Jotain piti tehdä.

Pallot nousivat otsikoihin myös iltapäivä-
lehdissä, Ylellä, MTV:llä ja Maaseudun Tule-
vaisuudessa. Seura-lehti teki leluista myös ju-
tun kesäkuussa. Pandapallot pääsivät uutisiin 
vielä jalkapallon MM-kisojen alkumetreillä, 
kun MTV näytti Pyry-pandan palloleikit ur-

heiluselostuksen kera uutiskevennyksessään.
Puuseppäyrittäjä Miikka Kotilaiselta meni 

kolme päivää yhden pallon sorvaamisessa, ja 
palloja tehtiin kaksi. 40-senttisessä pallossa 
on 36 tapitettua ja liimattua osaa ja painoa 12 
kiloa. Rakenne on ristiin liimattu, koska mas-
siivipuinen pallo halkeaisi helposti.

Vastaanotto yllätti. ”Rahalla tällaista ilmiö-
tä ei saa aikaan. Se oli hyvää mainosta koko 
alalle. Kannatti kokeilla”, Kotilainen myhäi-
lee Kauppalehden jutussa.

Yrityksen markkinoinnista ja viestinnästä 
vastaa yrittäjä Kotilaisen veljen markkinoin-
titoimisto Tovari. Tovarin Joona Kotilai-
nen on verstaan toinen omistaja 20 prosentin 
osuudella. Tempaus tavoitti yrityksen omissa 
sosiaalisen median kanavissa yli 100 000 
ihmistä. ”Videota on jaettu Kiinaa myöten, 
joten kaikkiaan se on tavoittanut miljoonia 
ihmisiä”, Miikka Kotilainen sanoo.

Miikka Kotilaisesta tuntui veikeältä olla 
Kauppalehden paraatisivulla ”köyhänä puu-
seppänä” rinnakkain miljardiyhtiö Amazonin 
omistajan Jeff Bezosin kanssa.

”Verstaamme koneet ovat peräisin 1970-lu-
vulta. Teemme moderneja kalusteita, mutta 
edelleen käsityönä menneiden vuosikym-
menten tapaan”, Miikka Kotilainen kertoo.

L A U R I  K O T I L A I N E N 

Kotilaisen veljesten kontiolahtelainen Puuartisti ylitti valta-
kunnallisen uutiskynnyksen keväällä, kun se lahjoitti Ähtärin 
pandoille leluiksi sorvatut 40-senttiset puupallot. Kolme työ-
päivää meni Miikalta kummankin pallon valmistukseen.

Miikka Kotilainen kavereineen haluaa tehdä 
kalusteita puista, joilla on tarina.

Pandakarhu Lumi rakastaa puupal-

loaan ja leikkii sillä mielellään.
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”Ei aina mene kuten aikoo. Minulla oli nuo-
rena jo sata lammasta ja piti hankkia 500”, 
sanoo Juhani Kotilainen. Mutta hänestä tuli 
kukkatukkuri. Suurin neilikoidenkin toimitta-
ja koko Skandinaviassa. 

Jussi on Lieksan Murtovaaran Kotilaisia. 
”Kukka-alalla olen ollut yli 50 vuotta ja alan 
yrittäjänä 35 vuotta.” Nyt ikää on 70 vuotta. 

Helsingin kukkatoimitus -nimi voi hämä-
tä. Yhtiö pyörittää kuitenkin yli 34 miljoo-
nan liikevaihtoa noin 120 ihmisen voimin. 
Kukkatukkuja Suomessa on Helsingissä, 
Vantaalla, Tampereella, Seinäjoella, Oulussa 
ja Kuopiossa. Kukkia tuodaan lentokoneilla 
Etelä- ja Keski-Amerikasta sekä Afrikasta. 
Niitä viedään Suomeen, Venäjälle, Puolaan ja 
Baltiaan, myös Hollantiin. 

Viisi jumbojettiä tuo kukkia Keski-Ame-
rikasta Miamiin ja osa niistä välitetään heti 
Venäjälle ja tänne muualle. 

”Keniasta tulee ruusuja. Kesäkukat, joulu-
tähdet ja tulppaanit ovat kotimaisia, samoin 

suuri osa ruukkukasveista”, Juhani kertoo. 
Kukka on tuoretuote. Miten hoituu tuoree-

na kuljetus? 
”Meillä on jakelussa 33 kuorma-autoa; ne 

ajavat kuin myymäläautot. Oulun auto esi-
merkiksi hoitaa Lappia Rovaniemelle päin.”

”Vantaalla on ketjukauppamme keskus, 
puoli hehtaaria Ikean vieressä. Hintakilpai-
lu ketjuissa ja muutenkin on kovaa”, Juhani 
kertoo. 

Netin ekukka.fi on 
nykyajan kukkakauppa 
On Juhanin firmalla pari kukkakauppaakin: 
Vantaan Jumbossa ja Helsingin Itäkeskuksessa. 
Mutta tärkeämpi on nettikauppa-alusta ekukka.
fi. Moni ei sitä vielä tiedä, mutta se on edulli-
sempi kuin perinteiset kukkalähetysfirmat. 

”Varsinkin nuoret ostavat kukat netistä. 
Meillä on nyt tämä kukkakauppa-alusta. Pi-
tää olla aktiivinen ote”, Juhani Kotilainen 

kertoo. Hän on Helsingin kukkatoimituksen 
pääomistaja, mutta työtä jatkaa kolme poikaa 
ja yksi tytär.

Työn pitää maistua ja 
touhussa pitää olla 
”Menkää maailmalle”, Jussi usuttaa lapsiaan 
ja jatkaa: ”Lapsia ei saa patistaa.”Silti lapset 
tuntuvat jatkavan kukkakauppaa mielellään.

Kutsumusammatti? Jussi miettii: ”Jos so-
ramontulle vietäisiin, lajittelisin kiviä. Työn 
kuin työn pitää maistua. Touhussa pitää olla.”

”Ottakaa nuoret meistä vanhoista kaikki 
irti! Meitä isovanhempia pitää hyödyntää”, 
Juhani Kotilainen painottaa. 

”Meillä käy opiskelijaryhmiä, joille tämä 
papparainen saarnaa. Taannoin Vantaalla kävi 
tutustumassa 12 eri kansallisuuden nuoria. Se 
on kiehtovaa!”

L A U R I  K O T I L A I N E N

Kukkatukkuri Juhani Kotilainen sanoo, että työn pitää maistua. ”Ottakaa nuoret meistä vanhoista kaikki irti!”

Juhani Kotilainen ei tanssi mutta elää ruusuilla 

Lammasfarmarista kukkatukkuriksi 
Kotilaisen Jussista piti tulla lammasfarmari. Mutta tuli kukkatukkuri. Nyt uusi suku-
polvi jatkaa. Kukkien kulutus lisääntyy.
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KOKOSIVUN 
KOTILAISIA

Onko se kahden Helsingin Sanomien sivun väärti uutinen, jos Minna ja 
Lauri eivät 50 vuoteen ole eronneet toisistaan? Kaiketi on. HS, 8.9.2017. 
Tässä vain kakkossivun viitekuva. 

Peltsi Peltonen ajoi 390 kilometriä neljässä päivässä ja haastoi muut-
kin. Hallituksemme jäsen Juhani sanoi, että hän ajoi Liedosta Kivijär-
velle 440 kilometriä vähän yli 31 tunnissa 60 vuotta sitten. Turun Tienoo 
21.6.208 kirjoitti komeasti. 

Vitsinä aloitettu sarjamme 
karkasi käsistä. Näkyviä lehti-
juttuja Kotilaisista on lyhyessä 
ajassa tullut liikaa. Ja kaikki 
myönteisiä! Tässä muutama 
– siis sivulla 12 mainitun Kaup-
palehden jutun lisäksi: 

Jyväskyläläisseura Happeessa salibandya pelaavat Pasi, Paul, Panu 
ja Peter Kotilainen saivat sivun verran julkisuutta Turun Sanomissa. 
21.4.2018. Neljän päivän päästä lehti kertoi, että Peter siirtyy pelaa-
maan ulkomaille! 

Sivulla 11 kerrottu Koiramäen Kotilaisten sukukiven paljastus sai sivun 
verran julkisuutta paikallislehti Miilussa 1.8.2018. 
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Aamulehti 13.2.2018: Kansalaissodasta 
kertova ooppera ”Veljeni vartija” sai 
baritonin Juha Kotilaisen kyyneliin: 
”Kun sain tekstin, se kosketti hurjasti. 
Isoukkini oli puolueeton ja halusi kiel-
täytyä aseista. Yhtenä aamuna hänen 
vaimonsa löysi pöydältä hänen kellon-
sa, lompakkonsa ja sormuksensa. Mies 
oli yön aikana hävinnyt, eikä koskaan 
saatu tietää mitä hänelle tapahtui” Vie-
ressä Päivi Nisula, jonka kanssa Juha 
lauloi oopperassa.

40
      vuotta

YLI

Pielisjärven Kotilaisten Sukumuseoyh-
distys ry piti 15.7.2018 museolla avoimien 
ovien iltapäivän. Väkeä kävi runsaasti. Tar-
jolla oli pikkurahalla kahvia ja leivonnaisia. 
Museon hyväksi myytiin muun muassa pie-
niä ikoneita ja pannulappuja. 

Iltapäivällä pidettiin Pielisjärven Kotilais-
ten Sukumuseoyhdistys ry:n varsinainen ko-
kous. Johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi 
Marja-Leena Köpman, varapuheenjohtajaksi 
Tiina Nurmi, varsinaisiksi jäseniksi Juha Ko-
tilainen, Päivi Kotilainen, Anna-Kaarina Pirt-
tiniemi ja Anneli Wallenius. Varajäseniksi va-
littiin Eila Haapalainen ja Mikko Oravalahti. 

Lauantaina 21.7. museolle kokoontui lu-
kuisa määrä sukulaisia Eila Haapalaisen 
85-vuotissyntymäpäivän kahveille. Heinä-
kuun helteessä 24.7. pidettiin museoesinei-
den sijoittelutalkoot 10 ihmisen voimin ja 
museo sai uuden ilmeen. 

Elokuussa Lieksaan tuli Pielisjärven Ko-
tilaisia tervehtimään ja juuriaan etsimään 
Amerikkaan 1930-luvulla muuttaneen Sa-
muli Kotilaisen neljä lastenlasta. He vierai-
livat sukumuseolla sekä esi-isiensä, Samuli 
ja Anna Kotilaisen haudalla. 

A N N E L I  W A L L E N I U S 

Pielisjärven Kotilaisilla virkeä kesä

Samuli Kotilaisen neljä lastenlasta Amerikasta (keskellä) vieraili museolla, kuten kerrottiin 
sivulla 4. Museota esittelivä Marja-Leena Köpman (vas) ja Juha Kotilainen.
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Ellei vastaanottajaa tavoiteta, 
palautetaan osoitteella:
Kotilaisten Sukuseura ry
Anneli Wallenius
Sinikuja 1 C
01620 VANTAA

Tervetuloa Kotilaisten sukutapaamiseen
PIKKUJOULUJEN MERKEISSÄ

lauantaina 1.12.2018 klo 18.00-22.00
RAVINTOLA PERHOON,
Perhonkatu 11, Helsinki

Tarjoiluna herkullinen, runsas jouluinen noutopöytä 
Ruokajuomana jäävesi sisältyy hintaan. 

Tarjoilun hinta on 35 euroa aikuisilta ja 15 euroa lapsilta (4-12 vuotta).  
Maksu kortilla tai käteisenä 

Ohjelmassa 
- Anu Kosonen on lupautunut soittamaan pianoa 

- joululauluja perinteisesti yhteislauluna 
- vapaata seurustelua ja yhdessäoloa 

- arpajaiset, joihin toivomme arpajaisvoittoja 
- tontun säkki, mihin myös toivomme pikkupakettia 

Pyydämme ilmoittautumaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 25.11.2018:
Anneli Wallenius puh. 050 591 4557 tai anneli.wallenius@live.fi 
Oili Reinikainen puh. 045 353 1947 tai oilikainen@hukassa.com      

KAIKKI KOTILAISET KAIKKIALTA LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!


