


Puheenjohtajalta 
Sukuseura uuteen kauteen Ig^tWm 
Sukuseuramme tayttaa ensi vuoden aikana jo 30 
vuotta ja aanenkannattajamme Koskelaiset-lehti 
tana vuonna 20 vuotta. Etenkin alkuvuosina seu-
ran toiminta oli varsin vilkasta yhteisina hyvina 
tapaamisina eri puolella Etela-Suomea, mm. Por-
voossa Meeri Kekkosella, Helsingissa Karjala-
talolla, Hollolan Parinpellossa, kahteen kertaan 
Ritva Ihalaisen ja Jaakko Viljasen luona ensin 
Helsingin Tammisalossa ja viimeksi Artjarven 
Hietanassa 1991. Tietenkin olimme myos Han-
nu ja Pirkko Koskelaisen luona hienoissa tilai-
suuksissa Virolahden Ravijoella 1981 ja 1988. 

Neuvostoliiton hajoaminen ja vanhan kommu-
nistihallinnon kaatuminen mahdollisti kotiseutu-
matkamme raja-alueelle Vahvialaan vuodesta 
1989 lahtien. Viipurissahan olimme jo paasseet 
kaymaan aikaisemminkin. Niinpa heti vuoden 
1990 aikana oli seuran jarjestamilla kotiseutu-
matkoilla ennatysmaarii eli 120 osanottajaa. 

Yhteiset matkat antoivat tilaisuuden myos su-
kuun kuuluvien tapaamisiin, mika toisaalta on 
vahitellen jasenten ikaantymisen ohella vahen-
tanyt mielenkiintoa erillisiin sukutapahtumiin. 

Kolmekymmenta vuotta on pitka aika. Tana ai
kana ovat monet perustajajasenet jo siirtyneet 
ajasta ikuisuuteen. Heista mainittakoon tassa vain 
kunniajasenemme Ilmi Koskelainen seka muista 
johtokunnan jasenista Eino Koskelainen, Pauli 
Vainikka ja Kaarlo Tetri. 

Hannu Koskelaisella on ollut ratkaiseva mer-
kitys sukuseuramme perustajana ja sen ensim-
maisena 17 vuoden ajan toimineena puheenjoh-
tajana. Se oli Hannu, joka kokosi osoitteet ja 
kutsui seuran perustavan kokouksen koolle, jar-
jesti ensimmaiset kotiseutumatkat, perusti leh-
temme jne. Tyostaan karjalaisuuden hyvaksi ha-
net on palkittu Karjalan Liiton kultaisella ansio-
merkilla. 

Viimeisen kahdentoista vuoden ajan seuran sih-
teerina toiminut Pekka Koskelainen samoin kuin 
puheenjohtaja Heikki ovat vedoten ikaansa ja 20 
vuoden palveluaikaansa myos lehden toimittaji-
na ja avustajina, ilmoittaneet jaavansa pois joh-
tokunnasta ensi vuosikokouksessa. Heidan tilal-
leen tulee siten loytaa uudet henkilot. 

Sopivia henkilbita hoitamaan puheenjohtajan, 
sihteerin ja rahastonhoitajan tehtavia seuramme 

piirista varmasti loytyy. Samoin loytyvat lehteen 
uudet toimittajat. Lehtemme on osoittautunut ehka 
tarkeimmaksi yhdyssiteeksi jasenten valilla. Leh
den julkaiseminen tulisi siten saada varmistettua 
siten, etta se uusin toimittajin ilmestyisi aluksi ai-
nakin kerran vuodessa. 

Nykyisten aktiivijasenten tulisi siten hyvissa 
ajoin ennen tulevaa, 12.7.2009 pidettavaa vuosi-
kokousta valmistella valintoja ja loytaa uudet hen
kilot vapautuviin tehtaviin yhdistyksen johdossa.. 

Jaadessani nyt pois Sukuseuran hallinnosta esi-
tan parhaat kiitokset seka omasta etta Pekan puo-
lesta kaikille jasenille, jotka ovat osallistuneet toi-
mintaamme hallinnon eri tehtavissa samoin kuin 
kokouksissa, kotiseutumatkoilla ja lehtemme pa-
tevina avustajina. Nama ovat olleet hyvia vuosia. 
Kiitos niista. 

Heikki Koskelainen 

Kokouskutsu 
Koskelaisten Sukuseuran saantdmaarainen vuosi-
kokous pidetaan 72.7.2009 Elimaella valittomasti 
kello 13 alkavan Vahvialan pitajajuhlan paattymi-
sen jalkeen. (Seurakuntakeskuksessa, kirkkoa vas-
tapaata). 
Kokouksessa kasitellaan saantojen 11 §:ssa maa-
ratyt asiat: 
1. Esitetaan toimintakauden 1.7.2007-30.6.2009 

toimintakertomus, tilinpaatos ja tilintarkastaji-
en lausunto. 

2. Paatetaan vastuuvapauden myontamisesta joh-
tokunnalle tai toimenpiteista, joihin edellisen 
kauden hallinto ehka antaa aihetta. 

3. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio. 

4. Paatetaan seuraavan toimintakauden jasenmak-
sun suuruudesta. 

5. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja. 

6. Valitaan johtokunnan jasenet 
7. Kasitellaan muut johtokunnan tai seuran jasen

ten kokoukselle esittamat asiat. 
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KOSKELAISTEN 
SUKUSEURA ry 
Toimintakertomus kaksivuotiskaudelta 
1.7.2007-31.3.2009 
1. Jasenisto 
Koskelaisten sukuseuran jasenisto koostuu lahin-
na entisen Viipurin laanin Vahvialan kunnan Kos-
kelan kylassa 1600-luvulta lahtien asuneen Kos
kelaisten suvun jalkelaisista ja heidan puolisois-
taan. Vuonna 1980 perustetun seuran jasenmaara 
on n. 170. Seuran tarkoituksena on vaalia suvun 
perinteita ja edistaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta 
jasenistonsa keskuudessa. Seura on Karjalan lii-
ton ja Karjalaisten sukuyhteisojen liiton jasen. 
2. Toiminta tilikaudella 1.4.2007 - 31.3.2008 
2.1 Vuosikokous 
Saantojen mukainen kaksivuotiskauden jalkeinen 
vuosikokous pidettiin Vahviala-paivien yhteydes-
sa Artjarven Maamiesseuran talon kokoushuonees-
sa 1.7.2007. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
seuran puheenjohtaja Heikki Koskelainen ja sih-
teerina Pekka Koskelainen. Kokous hyvaksyi toi-
mintakertomuksen, vahvisti tilinpaatoksen ja 
myonsi johtokunnalle vastuuvapauden toiminta-
kaudelta 1.7.2005 - 31.3.2007. Samoin hyvaksyt-
tiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle 1.4.2007 -
31.3.2009 toimintasuunnitelma talousarvioineen. 
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin edelleen 
Heikki Koskelainen ja varapuheenjohtajaksi Rai-
ja Putus. Johtokunnan muiden jasenten lukumaa-
raksi paatettiin nelja. Jaseniksi valittiin Anu-Lee-
na Koskelainen, Hannu Koskelainen, Pekka Kos
kelainen ja Annele Vartiainen. 

Tilintarkastajiksi valittiin Pirjo Maki-Korte ja Ju-
hani Partanen seka varalle Anja Laitinen ja Jukka 
Hyrske. 
2.2 Kotiseutumatka 
Seuran perinteinen kotiseutumatka Vahvialaan ja 
Viipuriin tehtiin 16.8.2008. Matkan kohteina oli-
vat Tervajoki, Koskela, Viipurin keskustaja Mon-
repos. 

Koskelassa saimme todeta ralliautoilun vallan-
neen sijansa myos Viipurin tienoilla, jossa yksi ylei-
sopiste oli juuri Koskelan koskella. Siella saatoim-
me myos nayttaa ralliyleisolle kallioon hakattua 
sukuvaakunaamme vuosilukuineen 1620-1944. 

Paikallisena oppaanamme Tervajoelta lahtien 
oli entiseen tapaan Mihail Kostolomov, joka suju-
valla suomellaan esitteli paikallisia nahtavyyksia. 
Entisena Monrepoon puutarhurina han kertoi tun-
tevansa, paitsi kartanon historian ja nahtavyydet, 
myos puiston jokaisen puun ja pensaan. 

Onnistuneista matkajarjestelyista vastasi johto-
kuntamme jasen Hannu Koskelainen. 
2.3 Talous 
Seuran jasenmaksu oli 12 euroa vuosina 2008 ja 
2009. Lisaksi jasenet ovat voineet vapaaehtoisesti 
maksaa Karjalan Liitolle jasenmaksun joka vuo-
delta 2008 oli 5 euroa ja vuodelta 2009 kuusi eu
roa. 

Vuoden alussa peritysta jasenmaksusta on tu-
loslaskelmaan kirjattu vain tilikaudelle kuuluva 
kolmen kuukauden osuus. 
Toimintakauteen sisaltyvan tilikauden 1.4.2007-
31.3.2008 tulos muodostui 171,07 euroa alijaamai-
seksi. Sen sijaan kauden 1.4.2008 - 31.3.2009 ti-
linpaatos osoittaa 340,80 euron ylijaamaa. 
Seuran lehti ilmestyi toimintakauden 2007-2009 
aikana nelja kertaa; no 32 joulukuussa 2007, no 
33 toukokuussa 2008, no 34 joulukuussa 2008 ja 
no 35 kesakuussa 2009. Lehden toimittajina ovat 
olleet seuran puheenjohtaja Heikki Koskelainen 
ja sen sihteeri Pekka Koskelainen, joka on vas-
tannut lehden teknisesta toteuttamisesta ja sen 
jakelusta. 

3. Toimintasuunnitelma vuosille 2009-2011 
Ensi vuonna 30 vuotta tayttava sukuseuramme on 
tulossa uuteen kehitysvaiheeseen. Viime vuosina 
on kaynyt selvaksi, etta tavanomainen kokoustoi-
minta ja juhlat eivat enaa veda osanottajia samal-
la tavalla kuin viela 20-30 vuotta sitten. Monelle 
riittaa yhteinen lehti ja seuran kautta yhteys su-
kuun seka kotiseutumatkoihin joko seuran tai 
muiden karjalaisyhteisojen jarjestamina. Seuran 
toimintaan tarvitaan jatkossa uutta nakemysta ja 
aktiviteettia. 

Seuran toiminnan painopisteet ovat viimeisten vuo-
sien aikana vakiintuneet siten, etta parillisina vuo
sina jarjestetaan kotiseutumatka ja parittomina vuo
sina kokoonnutaan sukukokoukseen, jonka yhtey-
dessa pidetaan saantomaarainen vuosikokous. Nain 
tulee tapahtumaan myos alkaneella toimintakau-
della. Lisaksi voidaan yleisesta mielenkiinnosta 
riippuen jarjestaa yhteinen matka esim. osallistu-
malla Karjalan Liiton risteilyyn. 

Johtokunta 
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KOSKELAISTEN SUKUSEURA RY 

TULOSLASKELMA 1.4.2008-31.3.2009 1 4 2 0 0 7 - 3 1 . 3 . 2 0 0 8 

Toiminnan kulut 
Lehden painatus 1 0 4 1 , 3 0 9 0 2 , 6 3 
Lehden postitus 307 ,9 2 3 6 , 1 5 
KLn jasenmaksut 5 1 6 , 0 0 3 3 0 , 0 0 
Muut kulut 4 0 , 0 0 16,9 
Pankkikulut 1 0 9 , 6 3 7 7 , 9 7 
Verot OLOO 0 .00 
Kulut yhteensa 2 0 1 4 , 8 3 1 5 6 3 , 6 5 
Varainhankinta 
Jasenmaksut - 2 3 5 1 , 0 0 -1 3 9 0 , 0 0 
Korkotuotot - 4 . 6 3 - 2 . 5 8 
Tilik. yli-/alijaama - 3 4 0 , 8 0 1 7 1 , 0 7 

TASE 31.03.2009 3 1 . 0 3 2 0 0 8 
VASTAAVAA 
Rahoitusomaisuus 
Pankkitili 4 4 6 9 , 8 8 3 9 9 9 , 0 5 
Siirtosaamiset 1 8 , 0 0 
Sukuviirit 9 0 . 0 0 9 0 . 0 0 
Yhteensa 4 577,88 4 0 8 9 , 0 5 

VASTATTAVAA 
Siirtovelat 5 9 2 , 0 3 3 7 0 , 0 0 
Jasenmaks. jaksotus 1 5 9 6 , 0 0 1 6 7 0 . 0 0 

2 1 8 8 , 0 3 2 0 4 0 . 0 0 
Oma paaoma 
Paaoma 1.4 2 0 4 9 , 0 5 2 2 2 0 , 1 2 
Tilik. yli-/alijaama 3 4 0 . 8 0 - 1 7 1 . 0 7 

2 3 8 9 , 8 5 2 0 4 9 , 0 5 

Vastattavaa yht. 4 577,88 4 0 8 9 , 0 5 

Johtokunta 

Siind se on! sanoi Ilmi Koskelainen havaittuaan 
kallioon 24.6.1998 hiekkapuhaltamalla tehdyn 
sukuvaakunan, kotiseutumatkalla 12.8.2000. 

Sukuvaakunan kaaviokuva 
hiekkapuhallettiin Koskelan kosken 

kallioon 24.6.1998 . 

8 34 
\ s 

\ X 

Kotiseutumatka 12.8.2000 
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Koskelaiset-lehti 20 vuotias 
Sukuseuramme tayttaa ensi vuonna 30 vuotta. 

Taman vuoden marraskuussa tulee taas tayteen 
20 vuotta lehtemme ensimmaisen numeron ilmes-
tymisesta. Puheenjohtajamme Hannu vastasi leh
den ensimmaisesta 10 numerosta vuosina 1989-
1996. Sen jalkeen nykyinen puheenjohtaja on hoi-
tanut tehtavaa. 25 numeron osalta. Seuraavassa on 
muutamia muistikuvia lehtemme alkuvuosilta. 
Sukuseuran toiminta oli alussa varsin aktiivista. 
Perustajasukupolvea yhdisti paitsi sukulaisuus 
myos yhdessa koettu evakkotaival, josta tosin sil-
loinkin oli kulunut jo n. 35 vuotta. Ensimmaiset 
kotiseutumatkat olivat menestyksia, niita kuvattiin 
paljon myos lehdessamme. Tosin viela nykyisin-
kin saamme bussin tayteen Vahvialaan ja Viipu-
riin suuntautuvilla matkoillamme. Sittemmin on 
varsinainen kokoontumisaktiivisuus vahentynyt. 
Emme enaa tunne toisiamme kuten ennen. 

Sukututkijamme Eva-Liisa Maamiehen (os. Kos
kelainen) kirjoitti lehden ensimmaisessa numeros-
sa vuoden 1769 verollepanokartan tiedoista Vah-
vialan kylan tiluksista Viipurin pitajassa. Kylan to-
dettiin sijaitsevan kahden peninkulman paassa la-
himmasta tapulikaupungista Viipurista. Kylan pel-
lot pehmeassa, heikosti hiekkaisessa ja savisessa 
maaperassa ovat raivatut niin pitkalle kuin mah-
dollista. Pelloista viljellaan vuosittain 2/3 siten, etta 
rukiillaon 1/3, ohralla 1/3 jaloputkesannolla. Sato 
on kolminkertainen, harvemmin nelinkertainen. 

Kalavedet ovat vahaiset. Koskelan tilalla on pie-
ni vesimylly peltojen vieressa. Sita voidaan kayt-
taa ainoastaan kevaisin ja syksyisin. Kun kunnon 
metsaakaan ei ole, niin halonajo ja muunlainen rah-
ti on ollut 

Vuoden 1723 henkikirjan mukaan Koskelainen ti
lalla, n:o 4, jonka pinta-ala oli suurelta tuntuva 700 
hehtaaria, asui nelja taloutta yhteensa 29 henkea. 
Tyypillista suvulle oli poikalasten runsaus, silla 
heita oli yhteensa 17 tyttojen maaran ollessa vain 
nelja. Onneksi pojille useimmiten oli kysyntaa la-
hiseutujen tyttojen puolisoina ja usein myos isan-
tina. Koskelan talon asuttavuutta paransi se, etta 
suku omisti than, vuoden 1723 vaestonlaskennas-
sa autiotilaksi kutsutun Nurmissa, jonne veljeksista 
suuriperheisin Risto, muutti 1729. 

Lehtemme numerossa 6/1.10.1993 kerrottiin, etta 
Koskelaisten sukuviiri paljastettiin ja otettiin kayt-
toon 27.7.1993 suvun syntysijoilla Koskelan kos-
ken partaalla. Viirit esitteli sen suunnittelija, seu-
ramme vastikaan edesmennyt Pentti Sipilainen, jol-
le luovutettiin tekijankappale. Seuraavat kappaleet 

ojennettiin Hannu Koskelaiselle ja Ilmi Koskelai-
selle. Tilaisuudessa jaettiin myos Karjalan Liiton 
ansiomerkit: kultainen Hannulle, hopeinen Pauli 
Vainikalle ja pronssinen Maija-Liisa Laaksolle. 
Ilmi Koskelainen oli jo muutama vuosi aiemmin 
saanut Liiton kultaisen ansiomerkin. 

Monitoiminen Ilmi sai seuraavana vuotena Poh-
jois-Haaga seuralta merkittavan tunnustuksen ko-
tiseututyosta, kun hanelle istutettiin Runar Schild-
tin puistoon nimikkotammi 1.10.1994. Tasta, sa
moin kuin Ruotsin laivalla pidetysta seuran 15-vuo-
tisristelysta kerrottiin numerossa 9. 

Lehden seuraavassa numerossa muisteltiin mm. 
seuran Viipurin matkaa seka elamaa Viipurin tie-
noilla ennen talvisotaa. Pienena yksityiskohtana 
mainittakoon, etta epapoliittinen palokunta-aate oli 
varsin voimakasta niin Vahvialan Tervajoella kuin 
Viipurin Hiekassakin, jossa lisaksi vaikuttivat kaik-
kia kansalaispiireja koonneet, hyvin menestyneet 
Saunaosuuskunta seka Laivaosuuskunta. 

Heikki 
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Haikon kartanon nykyaikaa: 
Miina Akkijyrkka 
Haikossa 
Tunnettu, puhuttu, ihailtu ja inhottukin kuvanveis-
taja Miina Akkijyrkka vietti toukokuussa uuden 
nayttelynsa avajaisia Hotelli Haikon kartanossa. 
Kun meilla on kotona jo 25 vuoden ajan ollut ik-
kunalla Miinan pronssinen vasikka, oli mukava 
pitkasta aikaa menna katsomaan, milta hanen tai-
teensa juuri talla hetkella nayttaa. 

Yllatys sinansa oli se, etta avajaisissa vietettiin 
samalla hanen 60-vuotispaiviaan. Ja miten vietet
tiin; nayttelyn avasi kauppaneuvos Satu Tiivola, 
kulttuurikaupunki Porvoon tervehdyksen esitti 
valtuuston puheenjohtaja Mikaela Nylander, Vik
tor Klimenko lauloi ja Miinakin lauloi, ei ehka 
niin kauniisti, mutta kovaa.. Miina sateili avonai-
sessa iltapuvussaan, maistettiin shampanjaa ja 
laulettiin yhdessa. Tunnelma oli mahtava. 

Miina Akkijyrkan taideteoksia nayttelyalueelta 

Nayttelyn tyot on sijoitettu siten, etta maalaukset 
ja pienemmat veistokset ovat sisatiloissa ja uu
det, komeat autonromuista tehdyt veistokset kar
tanon puistossa kaikkien nahtavilla. Aikaisempaa 
enemman on talla kertaa mukana myos maalauk-
sia, nautaelaimista nekin. Viime aikoina hanen 
luomuksiaan on nahty myos Marimekon kankais-
sa, jotka ovat tiettavasti myyneet hyvin. 

Varsinaisten esittelijoiden lisaksi myos taiteili-
ja itse kertoi toistaan. Satuimme olemaan juuri 
paikalla kun nan kertoi, etta joskus parhaimmas-
sa luomisvaiheessa hanella oli vaikeuksia ajaa 
autoa. Liikenteessa kun oli niin paljon hyvanna-
koisia autoja, joista olisi tullut hanelle hyvaa ja 
kayttokelpoista materiaalia. Uutena ja teknisesti 
haastavana aineksena hanella oli myos U-palkki, 
josta siitakin syntyi mahtava otus. 

Varsin varikas ja vauhdikas on tama kaikkien 
tuntema, tyylissaan taas uutta kehittanyt taiteili-
ja. Hanen nayttelynsa on ainakin suurten veistos-
ten osalta kartanon puistossa koko pitkan paivan 
kaikille avoin. Kannattaa menna katsomaan. 
Aulikki ja Heikki 
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Ilmo Kekkonen 

VIIPURIN PIIRIN LOTTIEN 
TOIMINTAA 
Nailla palstoilla on kasitelty jonkin verran vii-
me sotien tapahtumia. Lottien osuus on kuiten-
kin jaanyt varsin vahalle. Seuraavassa on tarkoi-
tus hieman kosketella Lotta Svard yhdistyksen 
Viipurin piirin toimintaa vuodesta 1919 Talvi-
sodan paattymiseen. Lahteena ovat Hilda Laa-
sosen ja Pertti Vuoren Viipurin piirin lottien YH 
ja Talvisota (Vaajakoski 2007), Vahviala-Seuran 
Vahviala kotiseutua kuvina ( Tampere 1997) ja 
Hannu Koskelaisen Taistelut Tervajoen rannois-
ta ja Tervajoen soturit (Tampere 2008). Sinansa 
Vahvialan lotista on aika vahan tietoja ja Terva-
joesta viela vahemman, oikeastaan vain mainin-
ta Tervajokilaisessa n:o 55/2004. Samalla tulee 
muutama asia Vahvialan suojeluskunnasta. 

Valtakunnallinen Lotta Svard perustettiin viral-
lisesti Helsingissa maaliskuussa 1921. 

Lotta Svard yhdistyksen tarkoituksena on he-
rattaa ja lujittaa suojeluskunta-aatetta ja avustaa 
suojeluskuntajarjestoa suojaamaan uskontoa, 
kotia ja Isanmaata. 
Alueellisella tasolla Lotta Svard jarjestaytyi suo-
jeluskuntapiireittain, jotka olivat samalla lotta-
piireja. Viipurin laaja piiri ulottui rajalta Saimaal-
le. Yhdistyksia oli sen alueelle perustettu 1919 
alkaen. Piirissa' oli 1921 jo 43 paikallisosastoa. 

Myohemman Vahvialan pitajan osalta toimin-
ta alkoi Hovinmaan suojeluskunnan naisosastos-
ta. Se muodostettiin jo 24.11.1919 omaksi Tien-
haaran osastoksi, joka sitten liittyi Vahvialan pai-
kallisosastoon kunnan tultua 1920 perustetuksi. 
Tienhaara itsenaistyi uudelleen omaksi paikal-
lisosastokseen 1934. Tienhaara kuului 1936 al
kaen Viipurin kaupunkiin. 

Vuonna 1938 paikallisosastoja oli 56. Ne ja-
kaantuivat 280 kylaosastoon. Jasenia oli 12 253. 
Piiri oli jasenistoltaan valtakunnan suurin ja yk-
konen myos useimmissa toiminnoissa. 

Keskeisin toiminta tapahtui jaostoissa. Ne oli
vat laakinta-, muonitus-, varustus- seka kerays-
jakansliajaosto. Ilmavalvontajaosto perustettiin 
1932 ja viestijaosto 1934. Jaostot huolehtivat 
alansa toiminnasta, koulutuksesta ja materiaali-
hankinnoista avustaen naissa paikallisosastojen 
vastaavia toimintoja. 

Lottien tyttotyo alkoi Viipurin piirissa epavi-
rallisesti 1929 ja sai oman johtajansa 1934. Tyt-
toosastojaoli 1938 jo 130ja niissajasenia2 991. 
Kaytannossa tytot yleensa tyoskentelivat aitien-
sa mukana apuna eri tehtavissa. 

Linnoitustyot 
Vapaaehtoinen linnoitustyo Kannaksella alkoi 
4.6.1939. Joukkojen muonitus oli huhtikuussa 
maaratty Lotta Svardille. Sen johtamista varten 
perustettiin erikseen Kannaksen toimisto. Viipu
rin piirin tehtavaksi tuli asettaa 25 % tarvittavas-
ta tyovoimasta eli 217 lottaa. Maara nousi kui-
tenkin pian 250:een. Komennus kesti aina kaksi 
viikkoa, kun linnoittajat tyoskentelivat viikon. 

Jo tarvittavan kaluston hankkiminen oli mel-
koinen urakka, mutta siita selvittiin ajoissa. Elin-
tarvikkeiden hankkiminen oli oma lukunsa. Sii-
na myos Kannaksen kauppiaat joutivat koville 
taydentaessaan varastojaan ja joutuessaan toihin 
yota myoten. 

Paivat olivat pitkia ja tyo rankkaa. Niiden ky-
lien lotat, joiden alueilla oli tyomaita, joutuivat 
tyohon sataprosenttisesti. Paivittain muonitettiin 
keskimaarin 3 000 miesta siis tuolloisen rykmen-
tin verran. Toihin osallistui kaikkiaan noin 70 000 
miesta, mika oli valtava maara. 

Oman lisansa antoi elokuussa Kannaksella jar-
jestetty suuri sotaharjoitus, jossa lotat olivat mu
kana omissa tehtavissaan. Paatosparaatissa 12.8. 
Viipurissa marssi myos iso joukko lottia. 
Ylimaaraiset harjoitukset eli YH ja 
Talvisota 
Armeijan valmiuden nostaminen alkoi jo linnoi-
tustoiden aikana. Ne eivat ehtineet kunnolla edes 
loppua, kun 10.10. 39 alkoi suojajoukkojen lii-
kekannallepano. Taydeksi muututtuaan se nimet-
tiin hamayssyista ylimaaraisiksi harjoituksiksi 
(YH). 

Samalla alkoi Kannaksen etelaosien evakuoin-
ti. Valitettavasti neuvottelujen pitkittyminen johti 
siihen, etta osa evakuoiduista palasi takaisin ja 
joutui sitten sodan syttyessa pahasti jalkoihin. 

YH:n aikana oli lottien valtakunnallisena suur-
tyona leivan leipominen armeijalle. Se jatkui 
koko sodan ajan 125 000 kilon paivavauhdilla. 
Sita olisi ollut mahdoton muulla tavalla hoitaa. 
Syksyn aikana kerattiin suuret maarat vaatteita, 
joita lahetettiin myos joukkojen kayttoon. 

Viipurin piirin hyvin koulutetut lotat olivat 
alusta alkaen valmiina ilmavalvonta- ja viestiteh-
tavissaan. 

Paikallisosasto osallistuivat suurella panoksel-
la seka keskitettavien etta alueelle jaaneiden jouk
kojen huoltoon. Tulihan piirin alueelle noin 
150 000 miesta. Muonituksen lisaksi piirin alu-
eella toimi yli 200 kenttakauppaa ja kanttiinia. 
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Erityisesti kahvia ja sokeria kului tuhansia kilo-
ja-

Myos koulutusta jatkettiin koko ajan. Erityi-
nen tarve oli kouluttaa ilmavalvonta- ja viesti-
lottia. He valmistuivat sodan alkaessa ja joutui-
vat suoraan tositoimiin. 

Sodan syttyminen 30.11.1939 ei sinansa muut-
tanut toimintaa. Tietysti esimerkiksi ilmahydk-
kaykset vaikuttivat hankaloittavasti kaikkeen. 
Erityisesti Viipuri oli jatkuvasti pommituskoh-
teena. Piirijohtokunnan toimisto siirrettiinkin jo 
3.12. Lappeenrantaan. Sieltakin jouduttiin pom-
mitusten takia siirtymaan Lauritsalaan. Lopulli-
sesti oli Viipurista lahdettava 22.2. 40. 

Evakuoinnit aiheuttivat suuria muutoksia ja ai-
heuttivat valtavasti lisaa tyota. Muun muassa kai-
ken omaisuutensa menettaneille lotille oli han-
kittava valttamattomat vaatteet ja muut tarvik-
keet. Lottia luonnollisesti lahti perheidensa mu-
kana uusille sijoituspaikoille. 

Rauha solmittiin Moskovassa 12.3. 40 ja astui 
voimaan seuravana paivana. Viipurin lottapiiri su-
pistui 14 osastoon, joissa oli noin 3 000 jasenta. 
Vahvialan lotat ja suojeluskunta 
Tietoja on kovin vahan, silla Vahvialan paikal-
lisosaston asiakirjat ovat lahes kaikki kadonneet. 
Osasto perustettiin virallisesti 1921. Kylaosas-
toja olivat Lautala, Rakkola, Sipila-Koskela, Ter-
vajoki ja Tervajarvi. "Kotiseutua kuvina" kirjan 
mukaan toimintaa oli lisaksi Hounissa, Loukos-
sa ja Nurmissa seka ilmeisesti Vanhakylassa. Toi
mintaa on myos voinut olla naapurikylan yhtey-
dessa, eika omaa osastoa ole virallisesti perus-
tettu. 

Vahvialan paikallisosaston puheenjohtajana 
toimi 1939 Olga Linnamo. Jasenia oli 215. Tal-
visodan ajan toiminnasta mainittakoon, etta osas
to sai 10 000 mk avustuksen lottien varustuksen 
hankintaan. Rintamalle lahetettiin reservilaisille 
10 kaulaliinaa, 161 paria sukkia, 94 paria kasi-
neita, 44 valihousut, 24 flanellipaitaa, savukkei-
ta, omenia, kirjoja yms. Valitettavasti osaston toi-
mintakertomus katkeaa kesken lauseen. Enem-
paa ei tiedeta. 

Lotta Svard toimi rinnan suojeluskunnan kans-
sa, joten naissa kylissa on ollut myos sk:n osas-
tot, pois lukien Tervajoki. 

Vahviala kuului Viipurin sk-piirin alueeseen n:o 
23 tai 24. Suojeluskunta rakensi oman talon kir-
konkylaan yhtena maan ensimmaisista. Se tuhou-
tui Talvisodassa. Jasenmaarasta ei ole tarkkaa tie-
toa, mutta se lienee ollut 150-200. Aluepaallik-
kona toimi palkattu henkilo. 1920-luvulla tehta-
vaa hoiti ainakin Aarne Mytty. Talvisodan alia 
aluepaallikko oli luutnantti Arvo Veikko Uimo-
nen. Han lahti sotaan Vahvialan komppanian 
paallikkona ( 3.Komppania/ Erillispataljoona 3) 

ja kaatui Ylasommeella 18.2. 40. 
Joitain hajatietoja voitaneen tassa mainita. Nur-

mista lahti 16 pikkulottaa piirin leirille 1935. 
Nurmissa oli myos suojeluskuntapoikien toimin
taa. Erittain aktiivinen oli Rakkola, jossa 1927 
otetussa kuvassa on 11 nimella mainittua lottaa. 
Saman ajan sk-kuvassa on 25 miesta hyvissa va-
rusteissa aluepaallikko Aarne Mytyn johdolla. 
Eraassa kuvassa on yli 40 miesta ja naista. Kyla-
paallikkona Rakkolassa toimi sk-vaapeli Tahvo 
Ylarakkola, jolla eraan kuvan mukaan oli varus-
teinaan mm. kypara ja miekka, ehka enemman-
kin huumorimielessa. Sittemmin han perheineen 
eli Porvoon maalaiskunnan Karjalaiskylassa ta-
man kirjoittajan naapurissa. Todettakoon viela, 
etta koko Alarakkolan perheen yhdeksanmiehi-
nen veljessarja oli suojeluskunnassa. 
Tervajoki 
Vahvialan kylissa oli runsaasti yhdistystoimin-
taa. Tervajoellakin oli ykkosena vapaaehtoinen 
palokunta. Lisaksi oli runsaasti urheilutoimintaa 
kunnan ja naapurikyla Karppilan seuroissa. Tar-
jolla oli myos Viipurin Urheilijoiden Tienhaaran 
osaston harjoituksia ja kilpailuja. 

Tyovakea kuului runsaasti Karppilan vireaan 
tyovaenyhdistykseen. Lisaksi oli viela opettaja 
Liinu Sutisen vetamat Martat. 

Tervajoelle ei koskaan perustettu suojeluskun
nan kylaosastoa. Muutama mies kuului kirkon-
kylan osastoon. 

Lotta Svardin Vahvialan paikallisosaston ky-
laosasto perustettiin kylaan vasta maaliskuussa 
1939. Tarkkaa paivaa ei ole sailynyt, mutta Sel-
majaToivo Sepan vieraskirjassa on sailynyt mai-
ninta ensimmaisista lottaneuvontapaivista 18.-
20.4. 1939. Osanottajat ovat olleet: puheenjoh
taja Lydia Kapulainen, Alma Junnola, Hilma Sa-
velainen, Anna Hedlund, Elli Mitikka, Karin Kos
kelainen, Eevi Veijalainen, Inka Poikulainen ja 
Sivia Pukki. Ohjaajana toimi piirin lottaneuvoja 
Rauha Pokka. 

Juuri muuta tietoa ei ole loytynyt. Huomatta-
vaa on, etta kylatoiminnan sielu opettaja Liinu 
Sutinen ei katsonut voivansa liittya lottiin, vaan 
jatkoi marttojen vetajana. Han halusi pysya puo-
lueettomana, silla lottien katsottiin edustavan po-
liittista oikeistoa tassa varsin vasemmistohenki-
sessa kylassa. 

Jasenmaara on arvattavasti pysynyt melko pie-
nena, ehka 20-30 tienoilla. Vakiotoimintana oli
vat kuukausittaiset ompeluseurat. Oletettavasti 
muutama jasen on ollut linnoitustoiden muoni-
tuksessa mukana. Samoin joitakin jasenia kavi 
erilaisia kursseja. 

YH ja sota tulivat pian. Talloin ainakin Terva
joen koululla jarjestettiin kaasunaamarien val-
mistuskurssit. Sodan aikana luonnollisesti toimit-



tiin muiden yhdistysten tapaan. Kyla evakuoi-
tiin 18.2. 40. Karin Koskelainen ja Mirjam Sa-
velainen hoitiyat kylan puhelinkeskusta aina 
sodan loppuun saakka. Siihen loppuvat myos 
tiedot Tervajoen lotista. 

Lottapiirin lakkauttaminen 
Tynkapiirin toiminnassa oli omat hankaluutensa. 
Lopullisesti Viipurin piiri lakkautettiin 23.2.1941, 
jolloin sen osastot liitettiin muihin piireihin. Ai-
kanaan toiminta tietysti viritettiin uudelleen jat-
kosodan mahdollistettua paasyn takaisin kotiseu-
dulle. Sita ei kuitenkaan ole tassa yhteydessa ka-
sitella. Ehkapa aiheeseen joskus palataan muis-
tuttamaan jalkipolvia lottien arvokkaasta tyosta 
yhteiskunnan hyvaksi rauhan ja sodan vuosina. 

Ilmo Kekkonen 

Karjalaiset Porvoon 
Haikossa 
Ilmo Kekkonen on kirjoittanut mielenkiintoisen 
kirjan Mikko ja Emma Koskelaisen sukuhaaran 
tarinasta vuosilta 1600-2000 nimellaNeljatois-
ta polvea - 400 vuotta. 
Taustaa 
Kirjan historiikki-osassa kasitellaan suvun kar-
jalainen tausta, Viipurin seutu ja Vahviala samoin 
kuin suvun vaiheisiin dramaattisesti vaikuttaneet 
viime sotien vaiheet. Kirjoittaja toteaa esipuhees-
saan, etta myos Vahvialan kunnan ja sen kirkon-
kylaan kuuluneen Koskelan kylakulman, taman 
suvun alkukodin seka Tervajoen kylan historiat 
on koettu erityisen tarkeiksi. Onhan omakohtai-
nen tieto katoamassa viimeisen Karjalassa ela-
neen sukupolven mukana. Tassa kuvauksessa 
Ilmo on onnistunut erinomaisen hyvin. Kirjan 
alkuosa sopisi kenelle hyvansa "koulujakin kay-
neelle" mainioksi Suomen historian oppikirjan 
kertaukseksi. 

Varsin mielenkiintoinen on myos Porvoon maa-
laiskunnan Haikkoon kylan ja kartanon historia. 
Kyla oli alkuaan kasittanyt vain yhden yksittais-
tilan. Se kuului alkuaan Treksilan (Dragsby) kar-
tanoon, josta se itsenaistyi v. 1760. Kartanon ku-
koistus alkoi kuitenkin vasta 1800-luvun loppu-
puolella, jolloin sen osti kenraaliluutnantti Se
bastian Etter. Haikon mailla vietti monia kesia 
myos taiteilija Albert Edelfelt, jonka ateljee on 
nykyisin museona. 

Haikon kartanon paarakennus paloi uudenvuo-
den yona 1910-11. Vaikka jonkinlainen uusi ra-
kennus saatiinkin aikaan, sen 50-vuotta raken-
teilla ollut paarakennus valmistui vasta Leo Vuo-
riston ja vaimonsa Sadun (nykyisin Tiivola) os-
tettua kartanon ja rakennettua sen paarakennuk-
sen valmiiksi hotellikayttbon 1966. Kartanon 
nykypaivaa kuvataan lehdessamme toisaalla, jos-

sa kerrotaan toukokuussa avatusta Miina Akkijyr-
kan uusimpien teosten nayttelysta. 
Karjalaiset Haikkoon 
Jatkosodan paatyttya 1944 oli Porvoon maalais-
kunnassa 900 evakkoa, joista n. 350 oli Vahvia-
lasta. Evakkojen maara oli kunnan asukasluvun 
huomioon ottaen varsin korkea. Heidan asuttamis-
taan helpotti kuitenkin se, etta muuta asutusta oli 
suhteellisen vahan. Lisaa vakea tuli kuitenkin ajan 
mittaan myos muualta toihin mm. Hamarin tela-
kalle, Tolkkisten selluloosatehtaalle ja Porvoon sa-
halle. 

Entiset Haikon kartanon takamaat olivat Eklo-
fin suvun omistaman osakeyhtiomuotoisen Gam-
melbackan kartanon hallussa. Niille muodostet-
tiin joukko karjalaistiloja, joiden asukkaat olivat 
paaosin Vahvialasta Tervajoen ja Rakkolan kylis-
ta. Nain syntyi Karjalaiskyla. 

Neste Oy:n ostettua Skoldvikin kartanon Kul-
loosta ja lahtiessa rakentamaan oljynjalostamoaan 
muutti maalaiskuntaan paljon uutta vakea. Tarvit-
tiin lisaa asuntoja, jolloin rakennettiin mm. Gam-
melbacka ostoskeskuksineen. Myos Karjalaisky-
lasta myytiin tulokkaille uusiatontteja. Naille alu-
eille katevat karjalaiset rakensivat talonsa ja muut 
asumuksensa. Alueet ovatkin tanaan viihtyisa ja 
olennainen osa Porvoon kaupunkia. 

Ilmo Kekkosen mukaan evakkojen jalkelaiset 
ovatkin itse asiassa jo kaupungin kantavaestoa. 
Alueellaelaajo neljas polvi Mikon jaEmmanja l -
kelaisia. He ja heidan lapsensa ovat erinomaisia 
esimerkkeja siita sodan kokeneesta sukupolvesta, 
joka kovaa tyota tehden on luonut perustan mei-
dan nykyiselle hyvinvoinnillemme. 

Tahan kirjaan kannattaa tutustua. 
Heikki Koskelainen 
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Zachris (Sakari)Topelius 
Suomalaisen itsetunnon kohottaja 
Vanhempi ikaluokka muistanee hyvin Maamme 
kirjan, jota luettiin ainakin 1940-luvulla viela kan-
sakoulussa. Kirjahyllyssani on pitkaan ollut vuosi 
Topeliuksen kuoleman jalkeen v. 1899 julkaistun 
16. suomenkielisen painoksen mukainen versio. 
Selailtuani sita, tuli mieleen tutustua lahemmin 
Topeliukseen henkilona ja kirjailijana. 
Sukujuuret 
Zachris Topeliuksen (1818 - 1898) sukujuuret joh-
tavat 1600-luvulta Pohjanmaan Limingalle Yla-
Toppilan talonpoikaistaloon, josta 30-vuotisen so
dan aikana 1600-luvulla nuori poika lahti Ouluun 
kauppiaan palvelukseen yleten lopulta liikekump-
paniksi ja ajan tavan mukaan muutti nimensa; 
Toppisesta tuli paljon hienommalta kuulostava 
Toppelius. Taman pojanpoika Mikael loysi puo-
lisokseen kristityn juutalaisen tyton, jolloin su-
kuun tuli myos taiteellista verta. Mikaelin poika 
Kristoffer taas koki mita ihmeellisimpia seikkai-
luja lapsena Isonvihan aikana, jolloin venalaiset 
kasakat kaappasivat hanet mukaansa Pietariin, 
josta nan kuitenkin onnistui pakenemaan Tukhol-
man kautta takaisin Ouluun. 

Kristofferin pojasta Mikaelista tuli aikansa ehka 
tunnetuin kirkkomaalari Suomessa. Han maalasi 
yli 50 vuoden aikana useampaan kuin 40 kirk-
koon Suomessa. Han avioitui puolalaista sukua 
olleen Limingalla asuneen ruotsalaisen upseerin 
Oclawitzin kauniin Maria tyttaren kanssa. Mika
el oli monipuolinen lahjakkuus. Hanen pojanpoi-
kansa Zachris kuvaa isoisaansa mm. seuraavasti: 
"Han syntyi tasmalleen 100 vuotta ennen Kale-
valan ilmestymista ja esiintyi suomalaisena ru-
noilijana tasan 100 vuotta ennen aikaansa, samoin 
kun nan harjoitti maalaustaidetta 100 vuotta en
nen Suomen Taideyhdistyksen syntymista." 

Yhdesta Mikaelin yhdeksasta lapsesta eli 
Zachris Toppeliuksesta ( 1781-1831) tuli tassa 
esiteltavan kirjailija ja professori Zachris Tope
liuksen isa. Ammatiltaan nan oli laakari, joka 
tyoskenneltyaan aluksi Ruotsissa asettui v. 1812 
Uudenkaarlepyyn kunnanlaakariksi. 

Isa Zachris oli jo nuorena merkinnyt muistiin 
vanhoja suomalaisia runoja, joita oli viela saatta-
nut kuulla Pohjois-Pohjanmaalla seka karjalaisilta 
vaeltavilta maakauppiailta. Poikansa ja kaiman-
sa Zachris, jonka suomenkieli oli vain auttavaa, 
kertoo muistelmissaan suomalaisten runojen kay-
neen isalleen sita rakkaammiksi, mita harvemmin 
hanella oli ruotsalaisen vaeston keskuudessa ti-
laisuutta puhua lapsuutensa kielta. Tuloksena 
naista lauluista ja muistiinpanoista oli kokoelma 
Suomen Kansan Vanhoja Runoja, jotka valmiste-

livat Kalevalan tuloaja joista viides ja viimeinen 
osa ilmestyi puoli vuotta keraajan kuoleman jal
keen. 
Elamanvaiheista 
Zachris, jatkossa suomennettuna Sakari sai aluk
si kotiopetusta ja oli sen jalkeen kolme vuotta 
Oulun koulussa, minka jalkeen hanet lahetettiin 
Helsinkiin, missa nan asui kansallisrunoilija Ru-
nebergin kotona ja sai siella yksityisopetusta. 
Ylioppilaaksi tultuaan suoritti fil.kand-tutkinnon 
22-vuotiaana ja vaitteli tohtoriksi 29-vuotiaana. 

Oltuaan toimittajana seka lyseon opettajana ha-
nesta tuli historian professori yliopistoon 1854. 
Topeliuksen aloittaessa professorina hanen luen-
tonsa koskettelivat alkuvuosina yksinomaan Suo
men maantiedetta, jolla siihen aikaan ei ollut 
omaa oppituolia. Luentojensa perusaineksina nan 
kaytti paitsi omia matkakokemuksia myos mate-
riaalia, jota han oli saanut eri puolilta Suomea 
toimittaessaan teostaan Finland Framstaldt i teck-
ningar (1845-52 Suomi kuvissa). 

Nykyinen nuorempi polvi ei varmaankaan To-
peliusta juuri tunne. Mutta viela ainakin 1940-
50-luvuilla hanen tekstejaan luettiin koulussa ja 
hanet tunnettiinkin koko kansan satusetana (mm. 
Lukemisia Lapsille) ja esim. sadusta Koivu ja tah-
ti, johon han oli saanut idean isansa isoisan Kris
tofferin pakomatkasta PietaristaTukholman kaut
ta Ouluun. 

Samoihin aikoihin han oli tullut tunnetuksi his-
toriallisten romaanien kirjoittajana, mm. Valska-
rin Kertomukset ilmestyi alkuaan vv. 1851-60 
jatkokertomuksena sanomalehdessa ja suomen-
nettiin nopeasti. Muita paljon luettuja kirjoja oli
vat mm. Linnaisten vihrea kamari ja Lukemisia 
lapsille. Topelius oli myos runoilija, joka kirjoit-
ti lisaksi oopperalibrettoja, joista ehka tunnetuin 
on vielakin esitettava Kaarle-kuninkaan metsas-
tys. 

Parhaiten levinnyt oli kuitenkin Maamme-kir-
ja, joka ilmestyi v. 1875 ja kaannettiin heti suo-
meksi. Siita tulikin tarkea Suomen historian ja 
kulttuurin oppivaline kouluissa. Kirjasta tuli seka 
luettu etta pidetty, kiitos Topeliuksen erinomai-
sen aiheen ja tyylin hallinnan. Hanet tunnetaan 
myos ihailtuna satukirjailijana (mm. Lukemisia 
Lapsille) 

Maamme-kirja toimi myos kotimaan maantie-
don oppaana, olihan Topelius itse liikkunut laa-
jalti Suomessa. Oulussa han oli kaynyt koulua ja 
Uudenkaarlepyyn ja Helsingin valia han oli pal
jon matkustanut. Vaimonsa kanssa han oli myos 
tehnyt yli 1000 km pituisen matkan Ita-Suomeen 
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reitilla Helsinki - Porvoo - Viipuri - Lappeen-
ranta - Punkaharju - Savonlinna - Kuopio - Saa-
rijarvi - Ahtava - Uusikaarlepyy. 

Topelius oli paitsi sanomalehden toimittaja, pro
fessori ja kirjailija myos Yliopiston rehtori vv. 
1875-88. Elakepaivansa han vietti Sipoon Koi-
vuniemessa paikalla, joka liitetaan ensi vuonna 
Helsinkiin. Siella han myos kuoli 80-vuotiaana 
v. 1898. 
Heikki Koskelainen 

Karjalaisuudesta ja 
Karjalan Liitosta 
Sukumme juuret loytyvat Karjalasta, Viipurin maa-
laiskunnasta ja sen entisesta Vahvialan kylasta, joka 
yhdessa 14 muun lahikylan kanssa vuodesta 1921 
muodosti Vahvialan kunnan ja seurakunnan. Nain 
lyhyeksi jai kunnan ja seurakunnan itsenainen ela-
ma, mutta Vahvialan ja Viipurin hautausmaille on 
esivanhempamme haudattu. Meilla on tatakin kaut-
ta vahvat siteet Karjalaan. 

Sukuseuramme on perustamisestaan lahtien ol
lut myos Karjalan Liiton jasen ja kuuluu myos Kar-
jalaisten Sukuyhteisojen Liittoon. Valitettavasti 
emme ole olleet kovinkaan aktiivisia liittoon pain, 
silla sita kautta voisimme saada paljonkin seka 
ideoita etta apua esim. sukututkimuksessa ja oman 
sukuperintomme vaalimisessa. 

Meillahan on oma sukuviirimme, mutta Liitos
ta voimme myos hyvia lahjaideoita sukulaisillem-
me: Sellaisia ovat esim: 
- Siirtovaen muistomitali kunniakirjoineen 
- Monet Karjala-aiheiset kirjat 
- Pitajakartat, mm Viipuri ymparistoineen 
- Isannanviirit 
Karjalan Liitto viettaa ensi vuonna 70-vuotis-juh-
liaan mm. juhlaristeilyin helmikuun lopulla, juh-
lavastaanotoin huhtikuussa ja jarjestamalla Karja
laiset kesajuhlat juhannusta edeltavana viikonlop-
puna Finnair Stadionilla Helsingissa. Naista us-
komme sukuseuramme jasenten olevan kiinnostu-
neita. Nuorisoseura Karjalan Nuoret viettaa 90-
vuotisjuhliaan jo taman vuoden lokakuussa Kar-
jalatalolla seka Malmitalolla Helsingissa (ks. li
saa www.nuorisoseurat.fi). 

Alkaamme unohtako yhteisia juuriamme menete-
tyssa Karjalassa. 

Taivaansiniseen taustaan puna-mustalla pohjalla 
oleva hopeinenpalkki hakoineen kuvaa luoteesta 
kaakkoon virtaavaa Koskelan jokea, joessa olevaa 
saarta seka viljantahka viitteena maan viljelykseen. 

27.7.1993 Ansiomerkkien jakotilaisuus Koskelan 
koskella. Maija-Liisa Laakso, Hannu Koskelainen, 
Ilmi Koskelainen, Heikki Koskelainen ja Pauli Vai-
nikka 
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Joukostamme 
poistuneita: 

50 vuotta 

Pentti Sipildinen, sukuviirimme suunnittelija ja su
kuseuramme vanha jasen oli taitava viulunsoittaja. 
s. 31.7.1922 Vahvialassa, kuoli 18.3.2009 Porvoo. 
Toini Ampuja os. Koskelainen 
s. 27.7.1915 Vahvialassa, kuoli 26.2.2009 Porvoo. 
Pirkko Koskelainen os. Suuronen 
s. 2.12.1930 Vahvialassa, kuoli 12.1.2008 Porvoo. 
Toini Peltonen, os. Koskelainen 
s. 8.1.1924 Vahvialassa, kuoli 18.2.2009. 

Sukuseuramme johtokunnan varapuheenjohtaja 
Raija Putus vietti 50-vuotispdividdn vanhan hyvdn 
ajan tyyliin runsaan vierasjoukon ympdroimdnd 
Porvoon llolan Sommardahlin seurojentalolla. 
Kuvassa Raija miehensd Jukan kanssa. 

15.8.1998 Ilmija Heikki Vahvialan hautausmaalla 
Pentti Sipildisen suunnitteleman sankarivainajien 
muistomerkin vieressd. 
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