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UUSIN VOIMIN 
ETEENPAIN 
Meilla karjalaisilla yhdistyksilla on yhteisena on-
gelmana ollut nuoremman polven saaminen mu-
kaan toimintaan. Uuden johtokunnan ensimmai-
sessa kokouksessa saatiin tassa suhteessa paljon 
hyvia ideoita toiminnan aktivoimiseksi. Yksi sel-
lainen meidan tapauksessamme on lehti-, tiedo-
tus- ja muu toiminnallinen yhteistyo esimerkiksi 
Tervajoki-seuran ja muiden Vahvialaan liittyvien 
yhteisojen kanssa. Samoin todettiin olevan aiheel-
lista aikaisempaa aktiivisemmin osallistua Vahvia-
la-paivaan ja ensi kesana Helsingissa pidettaviin 
Karjalaisten laulujuhliin. 

Vuosi 2010 on Karjalan Liiton juhlavuosi: sen 
perustamisesta tulee huhtikuussa kuluneeksi 70 
vuotta. Vuoden 2010 aikana Karjalan Liitto jar-
jestaa 70-vuotisjuhlien lisaksi paljon hienoja t i -
laisuuksia mita moninaisimmilta aloilta. Niihin 
kuuluu seka niin musiikkia, urheilua, teatteria kuin 
evakkomatkoja ja karjalaisen naisen sankaruutta. 
Naita esitellaan myos taman lehden sivuilla. Kan-
nattaa osallistua, eika se useimmiten myoskaan 
maksa mitaan! Uutena puheenjohtajana toivotan 
seuramme kaikille jasenille ja heidan laheisilleen 
hyvaa joulua seka parhainta onnea alkavalle uu-
delle vuodelle 2010! 

Anu-Leena Koskelainen 

TOIMITUKSELTA 

Koskelaisten Sukuseuran vuosikokous pidettiin 12.7. 
2009 Vahvialan pitajajuhlan paattymisen jalkeen 
Elimaen Seurakuntakeskuksessa. Osanottajia ei ol
lut nytkaan paljon, mutta sita parempi oli tulos. 
Kokous sai nimittain aikaan merkittavan nuorennus-
leikkauksen: Johtokunnan puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan ja sihteerin tehtavat siirtyivat uusiin 
kasiin. Nama uudet johtokunnan jasenet esittelem-
me tassa numerossa. 

Taman lehtemme numeron koostamisesta on vie-
lapaaosin vastannut entinen puheenjohtaja. On kui-
tenkin mainittava, etta lehden teknisesta toteutuk-
sesta (taitosta) ja postituksesta on jo tassa numeros
sa huolehtinut Raija Putus aiemman pitkaaikaisen 
sihteerimme Pekka Koskelaisen opastamana. 

Esitan omasta puolestani parhaat kiitokset uskol-
lisille avustajillemme, joista mainitsen erikseen vain 
Kerttu Waseliuksen ja Ilmo Kekkosen, joiden panos 
on ollut vuosien mittaan erittain tarkea. 

Lehtemme on vuodesta 1996 lahtien ilmestynyt 
kaksi kertaa vuodessa. Nyt tapahtunut toimittajien 
sukupolven vaihdos merkitsee myos sita, etta sen 
ilmestyminen rajataan ainakin aluksi yhteen kertaan 
vuodessa siten, etta se ilmestyy entiseen tapaan vuo
den lopulla joulun alia. 

Kuten uusi puheenjohtajamme toteaa, on alkava 
vuosi 2010 Karjalan Liiton juhlavuosi, jota viete-
taan monin juhlallisuuksin ja hienoin tapahtumin 
koko vuoden ajan. Naita esittelemme seuraavilla si
vuilla. 

Heikki Koskelainen 
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Uudet puheenjohtajat: 
Anu-Leena Koskelainen 
puheenjohtaja 

Olen ollut pitkaan sukuseuramme jasen ja ollut eten-
kin viime vuosina mukana myos kotiseutumatkoil-
la. Aikaisemmin 1990 - luvulla olemme myos vel-
jeni Jukan ja isan kanssa kayneet tutustumassa ha-
nen lapsuutensa leikki- ja koulumaisemiin Viipu-
rin Hiekassa ja Pikiruukissa. 
Olen syntynyt 1959 Helsingissa. Molempien van-

hempieni juuret ovat vahvasti Karjalassa. Isani 
Heikki Koskelainen on syntynyt Viipurissa. Vaari-
ni, Koskelan Peramaen sukuun kuulunut Juhana 
(Jussi) taas syntyi jo Hovinmaan asemakylassa ja 
mummo, Viipuriin pikkutyttona muuttanut Lempi 
Katri Taipalsaarella. 

Isani perhe asettui evakkomatkojen paatteeksi v. 
1946 Lappeenrantaan, joten etelakarjalainen mur-
re ja valiton luonteenlaatu tulivat jo pikkutyttona 
tutuksi. Valitettavasti isovanhempani kuolivat suh-
teellisen nuorina, joten en aikuisiassa paassyt kuu-
lemaan tarinoita heidan elamastaan Karjalassa. 

Olen toissa Nordeassa ja tyoni puolesta tekemi-
sissa Venajan kanssa. Ilmeisesti vanhempien evak-
kotausta on osaltaan vaikuttanut siihen, etta olen 
aina ollut kiinnostunut naapurimaamme kehitykses-
ta, niin hyvassa kuin pahassakin ja siten hakeutu-
nut Ita-Euroop-paan liittyviin tehtaviin. Tyoni on 
valilla varsin intensiivista, mutta yritan vapaa-ajal-
la harrastaa paaasiassa liikuntaa ja ystavien tapaa-
mista. 

Asumme Helsingissa. Perheeseeni kuuluvat mie-
heni Henri Malvet ja hanen 20-vuotias poikansa 
Kristian. Henrillakin on juuret Karjalassa; hanen 
aitinsa on syntynyt Jaaskessa. 

Olen toiminut muutaman vuoden Koskelaisten 
Sukuseuran johtokunnassa. Uutena puheenjohtaja-
na aion vastedes osallistua aktiivisemmin seuran toi-
mintaan seka esimerkiksi Karjalan Liiton tilaisuuk-
siin. Juhlavuonna onkin runsaasti mielenkiintoista 
ohjelmaa.. 

Paivi Heimola 
varapuheenjohtaja 

Olen syntynyt Porvoon maalaiskunnassa 
17.12.1939. Aitini Toini os. Koskelainen on synty
nyt Vahvialassa Koskelan kylassa Ylijoen talossa 
vuonna 1924. Isani, OivaPeltonen on kotoisin Van-
hamoisiosta, Porvoon maalaiskunnasta. Minulla on 
vanhempi sisko Tarja ja isoveli Jukka. 

Ammatiltani olen fysioterapeutti ja minulla on 
kaksi fysikaalista hoitolaitosta, toinen Hartolassa 
ja toinen Heinolassa. 

Perheeseeni kuuluu aviomies Ilkka, lapset Juha-
ni 22 ja Viivi 18 vuotta seka 11- vuotias Rasmus-
koira (labradorinnoutaja) 

Koiran ulkoiluttamisen lisaksi harrastan avanto-
uintia, vesijumppaa, melontaa ja venajankielen 
opiskelua kansalaisopistossa. 
Sienestys on suuri intohimoni, varsinkin suppilo-
vahverot. 
Kuulun Vahviala-seuran johtokuntaan ja Porvoon 
Karjalaisiin. 

Olen kiinnostunut kotiseutumatkoista. Olen-kin 
kaynyt Vahvialassa ja tietenkin Koskelan kylassa 
yhteensa viisi kertaa; kaksi kertaa linja-autolla ai
tini ollessa mukana ja kolmesti omalla autolla. V i i 
me kesana teimme retken omalla autolla Aunuk-
seen, Petroskoihin ja Sortavalaan. 

Vahviala-seura on kiinnostunut tekemaan yhteis-
tyota Koskelaisten sukuseuran kanssa. Ollessani 
jasenena kummassakin voin olla yhdyshenkilona. 
Seuraavan kerran Vahviala-juhlaa vietetaan Noki-
alla 4.7.2010. 

Sukuseuran omaa lehtea pidan tarkeana samoin 
kuin osallistumista Karjalan Liiton eri tilaisuuksiin 
mahdollisuuksien mukaan. 
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Vuokko Maki 
rahastonhoitaja 

Jarvenpaassa asuva Vuokko os. Koskelainen ker-
too itsestaan seuraavaa: 

Olen juuriltani vahvasti karjalainen, silla molem-
mat vanhempani ovat syntyneet ja asuneet Vahvia-
lan pitajan Loytomaen kylassa. Isani Arvo Koske-
laisen kotitila oli Vaspelto (Vasikkapelto). Isa kavi 
aikanaan mm. Uuraan satamassa toissa. Aitini on 
Lempi, os. Seppanen ja hanen kotitilansa oli Sep-
pala. (Huovi). Aidin isa oli Anton Seppanen ja . 
aitinsa oli Miina (os. Koskelainen). 

Minulla on kaksi sisarusta; Jorma-veljeni syntyi 
Vahvialassa ennen sotia ja siskoni Irma evakkomat-
kalla Koijarvella. Sielta siirryimme uuteen kotipaik-
kaan Elimaelle. Koen siis olevani myos kymenlaak-
solainen, koska kasvoin siella. Vanhempani olivat 
maanviljelijoita ja veljeni perheineen jatkoi maati-
lanhoitoa kuolemaansa saakka. Siskoni asuu per
heineen Kuusankoskella . 

Kavin kansakoulun nelja luokkaa Elimaen Peip-
polassa ja olin niiden ensimmaisten joukossa, jot-
ka paasivat Elimaelle perustetun yhteiskoulun op-
pilaiksi. Lukion kavin Kouvolassa ja valmistuin ko-
titalousopettajaksi 1970. Taydensi myohemmin 
tutkintoni kasvatustieteen maisteriksi. Olen toimi-
nut enimmakseen aikuiskouluttajana Kotkassa ja 
Jarvenpaassa ja viimeiset seitseman vuotta Laurea-
ammattikorkeakoulussa lehtorina. Opetusalueeni on 
hotelli-ja ravintola-ala. 

Perheeseeni kuuluu Iitissa syntyneen aviomiehen 
lisaksi kaksi aikuista poikaa perheineen j a yksi tyt-
to. Laulan Jarvenpaan Naislaulajat Ainottaret -kuo-
rossa ja olen myos kuoron puheenjohtaja. Liikun-
nallisina harrastuksia ovat vesivoimistelu ja kunto-
liikunta. Mokkeily, teatteri, konsertit , matkailu, 
kasityot ja sukulointi ovat myos harrastuksiani. 

Vuokko kertoo lopuksi olleensa seuramme jasen 
lahes alusta lahtien, mutta ei ole ollut aktiivitoimi-
ja. Han sanoo ottavansa tehtavansa mahdollisuute-
na oppia enemman juuristaan ja voidakseen valit-
taa tietoa omille lapsilleen. 

Raija Putus 
lehden sihteeri ja jasenkirjuri 

Pitkaan sukuseuramme toiminnassa mukana ollut 
ja vuosina 1997 - 2009 johtokunnan varapuheen-
johtajana toiminut Raija on ottanut vastaan paljon 
tyota vaativan seuramme jasenkirjanpidon seka leh
temme toimitussihteerin tehtavat. 

Raija os. Nieminen on syntynyt Lahdessa v. 1959 
ja edustaa siten johtokunnassa olevan kahden muun 
vahvan naisen kanssa juuri nyt viisikymppisten su-
kupolvea. 

Raijan aviomies Jukka Putus on myos karjalaisia 
hanen isansa suvun ollessa lahtoisin Koiviston Pu-
tuksen kylasta. 

Putukset asuvat Porvoossa Sikilan kylassa, jossa 
Jukka tyoskentelee maanviljelijana ja koneurakoit-
sijana rakennuksilla. Raija taas on tyossa Hotelli 
Haikon Kartanossa reskontran hoitajana. Vuoristo-
yhtioiden palveluksessa hanella on tullut tayteen jo 
15 vuotta. Perhepiiriin kuuluvat lapset Sini 29, Anssi 
15 ja lapsenlapsi Jenna 10 vuotta. 

Raijan aidin, Eilan os. Hannola, suku on lahtoisin 
Koskelan Sinkkalasta, josta aidin mummo Eeva 
Tuuri oli lahtoisin. Han meni naimisiin Antti Sipi-
laisen kanssa ja he asuivat Sipilan kylassa Matikka-
lassa, josta taas Raijan mummo Ida Hannola os. 
Sipilainen oli kotoisin. Mummo Ida meni naimisiin 
Rakkolasta lahtoisin olleen Martti Hannolan kans
sa. Hanen aitinsa oli oma sukua Ala-Rakkola. 

Raijan on ollut innokas Karjalan kavija 
seka sukuseuran etta muiden jarjestamilla matkoil-
la ja on aivan ilmeisesti oman ikaluokkansa paras 
entisen Vahvialan seudun tuntija ainakin mita tulee 
entisiin Tervajoen, Koskelan ja Sipilan seutuihin. 

Pekka luovuttaa lehden teon Raijalle. 
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Vahviala -
Radanvarsipitaja 
Suomen ensimmainen rautatie Helsingista Hameen-
linnaan valmistui jo vuonna 1862. 
Katovuosista johtuneet talousongelmat viivastytti-
vat rautatieohjelman toteuttamista, mutta v. 1870 
valmistui kahden vuoden tyon jalkeen toinen suuri 
vaihe eli Riihimaki- Pietari. Rautatien valmistumi-
nen antoi erityista pontta Viipurin ja sen lahikun-
tien talouden kehitykselle. Vahvialassa naista hyo-
tyivat erityisesti asemakylat Nurmi ja Hovinmaa. 
Kunnan alueella oli lisaksi viisi pysakkia, jotka 
yhdessa asemien kanssa takasivat nopean yhteyden 
seka tyohon etta asiointiin Viipurissa. 

Teollisuutta Vahvialan asemakylissa 
Rautatieyhteyden valmistumisella oli suuri vaiku-

tus Viipurin seudun teollisuuden ja elinkeinoelaman 
kehitykselle. Kohta rautatien tulon jalkeen perus-
tettiin mm. Rakkolanjoen Kaakelitehdas Hovin-
maan aseman laheisyyteen. Sen viimeisiin tuottei-
siin kuuluivat hyvin kaupaksi salaojaputket savesta 
valmistetut kattotiilet. Sodan aikana sen toimintaa 
jatkoi uudella nimella Karjalan Puuteollisuus Oy, 
joka puutuotteiden ohella valmisti keramiikkaosas-
tollaan mm. kukkaruukkuja. 

Lahes yhta vanha kuin kaakelitehdas oli Nurmen 
Tehdas Oy, jonka tuotantoon kuluivat aluksi hieno-
takeet ja lastuvilla. Omistajan vaihduttua 1920-lu-
vulla alettiin tehtaalla valmistamaan saippuaa seka 
huopasaappaita, joita syntyi n. 40°000 paria vuo
dessa. Tehtaan sahalla tehtiin taas sahatavaraa la-
hinna vientiin. Sivutuotteina syntyi myos pyykki-
poikia ja pakettinappuloita. 

Hovinmaan paperitehdas oli Suomen vanhimpia 
paperitehtaita, joka oli sijainnut samalla paikalla 
vuodesta 1878 oltuaan aikaisemmin n. kilometrin 
paassa Astrandissa. Tehtaan omistanut Boedekerin 
perhe oli juuri ennen sodan syttymista myynyt sen 
Tienhaaran Kattohuopatehtaalle. Vahvialan suurim-
piin tyonantajiin kuluneella tehtaalla oli vakituista 
tyovakea ollut 125 henkea. Tehtaan kaikki raken-
nukset tuhoutuivat sodan aikana. 

Hackmanit Hovinmaalla 
Vanha tehdaslaitos oli myos Oy Nurmi Ab, jonka 
omistajat Hackmanit harjoittivat tehtaalla jo 1870-
luvulla hienotaetuotteiden valmistusta. Niihin kuu
luivat veitset, haarukat, sakset ja luistimet. Nurmin 
nimi on jaanyt elamaan sen yhdesta tuotteesta, ni-
mittain Nurmis-luistimista, joita vanhimmat meis-
ta, kuten taman kirjoittajakin, ovat kayttaneet. Nai
ta hienotakeiden perinteita jatkaa nykyisin Sorsa-
kosken tehdas. 

Uusien omistajien hallussa tehdas keskittyi sul-
faattiselluloosan valmistukseen. Itse tehtaassa oli 
n. 85 henkea, mutta valillisesti se tyollisti huomat-
tavasti enemman metsatoissa, paperipuiden kuorin-

nassa, puutavaravarastoissajarahtitoissa. Pulavuo-
det pakottivat lopettamaan selluloosan valmistuk-
sen v. 1929, jolloin se myytiin Suomen Gummiteh-
das Oy:lle ja muutettiin kumialan tuotteiden val-
mistaksi 

Vahan ennen sotaa tehtaan tuotevalikoimaa su-
pistettiin ja suuri osa koneista siirrettiin Nokialle. 
Tehtaan tarina ei kuitenkaan viela paattynyt tahan, 
silla sodan aikana 1941-44 sen omisti Oravan Teh-
taat Oy. Tehtaan toimialaan kuului mm. tekstiilin-, 
nahan ja pahvinjalostus. Yhtiolla oli mm. maan suu-
rin matkalaukkutehdas. Henkilokuntaa oli 160, 
minka lisaksi tehtaan alueen korjaustyot seka asun-
tojen rakentaminen tyollistivat suuren maaran va-
kea. 

Sodan aikaan liittyi myos Oitin Tiilitehdas Oy:n 
hanke valmistaa tiilia sodassa suuria vaurioita kar-
sineen Karjalan jalleenrakentamiseksi. Tehdasta 
varten hankittiin Hovinmaalta n. 65 ha hyvaa savi-
maata. Komea tehdasrakennus valmistui kevaalla 
1944, mutta se ennatti valmistaa vain n. miljoonan 
tiilta vuotuisen kapasiteetin oltua yhdeksan miljoo-
naa. 

Vahvialan kasvu 
Edella esitellyt teollisuuslaitosten kuvaukset on lai-
nattu TSutelan kirjasta " Vahviala - sen synty ja 
vaiheet" vuodelta 1949. Kirja antaa hyvan kuvan 
kunnan perustamisesta, sen eri toimintojen seka 
kunnallisten laitosten ja elinten kehittymisesta. 
Kunnan vakiluvun ja ammatillisen jakautuman ke-
hitysta siita on vaikeampi loytaa. On kuitenkin ole-
tettavissa, etta erityisesti asemaseutujen vakiluku 
kehittyi nopeammin kuin kunnan vakiluku keski-
maarin. Siina maarin on erityisesti rautateiden t i -
healla asema-ja seisakeverkolla pitanyt olla Ho
vinmaan ja Nurmin asemaseutujen ohella olla mer-
kittava tyollistava vaikutus. 

Heikki Koskelainen 
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Loukola -
Kyla kuninkaantien varrella 

Loukola oli rautatien suunnassa Vahvialan kunnan 
pohjoisin kyla, jonka keskustasta, Louonpysakilta 
oli matkaa Viipuriin 25 kilometria j a nykyisen koti-
Suomen puolelle Vainikkalan asemalle vain viisi 
kilometria. 

Taman kylan vaiheista on Aimo Louko kirjoitta-
nut asiantuntevan seka hyvalla tyylilla varustetun 
kirjan. Siita kelpaa lainata muutamia kohtia myos 
meille naapurikylista lahteneille opiksi ja historian 
kertaukseksi: 

"Myohemman Vahvialan kunnan alue, kuten koko 
Viipurin seutu, kuului Suomenlahden karjalaisten 
lantiseen ryhmaan, jonka alue idassa ulottui Inke-
riin, lannessa itahamalaiseen Kymenlaaksoon seka 
pohjoisessa Savoon ja Laatokan Karjalaan. Murtei-
den tutkija Veikko Ruoppila on maaritellyt Vahvia
lassa puhuttua murretta Suomenveden murteeksi, 
jonka puhujiin kuuluivat Viipurin pitajanjakaupun-
gin seka Nuijamaan vaesto. 

Kirjasta selviaa myos Hameen pysakin nimen 
tausta: Viipuriin johti aikanaan seka etelainen etta 
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pohjoinen kuninkaantie. Etelainen kulki tunnetusti 
lahella Suomenlahtea Turusta Viipuriin. Pohjoinen 
kulki taas Hameenlinnasta suureksi osaksi pitkin 
Salpausselan harjuja ja kangasmaita Hollolan, I i -
tin, Vainikkalan ja Nurmin kautta Viipuriin. Taman 
tien varrella Kinteren kylassa on vanhastaan ollut 
Hameen portiksi nimitetty paikka, ilmeisesti muis-
tona hamalaisten vanhoista nautintaoikeuksista. 
Niinpa tanne 2 km paahan Nurmista rakennettu rau-
tateiden liikennepaikka nimettiin Hameen pysakik-
si. Louko toteaakin Kuninkaantien monine haaroi-
neen olleen hyodyllinen kulkuvayla Viipurin talous-
alueella myohemminkin. 

Aimo Louon kirja on enemman kuin kertomus 
yhdesta kylasta. Se on samalla erinomainen histo
rian oppikirja, mita kuvaavat muutamat esimerkit 
sen sisallysluettelosta: 

4. 1300-1700-luvut 
Etela-Karjala Ruotsille 
Kylien synty 
Venajan aika 

Seuraavien lukujen aiheena on mm. kylien vah-
vuuden aika 1900-luvulla ja elama' itsenaisessa 
maassa. Myos sotavuodet 1939-44 ovat saaneet 
oman kuvauksensa. Naista kirjoittajalla onkin jo 
omakohtaisia muistoja. 

Kirja antaa hyvan kuvan tasta eloisasta kylasta, 
jossa oli vireita ihmisia ja monimuotoista toimin-
taa. Maatalous tyollisti eniten, mutta lahes 30 % 
asukkaista oli ennen talvisotaa jo muissa amma-
teissa. Kylassa oli myos mylly, saha ja varjaamo. 

Kylalaisilla oli vuosina 1991-98 tilaisuus tehda 
kaynteja kotikylaan. Talla hetkella nayttaa tekijan 
arvion mukaan silta, etta uusia kaynteja ei hevilla 
tule, ellei matkustaminen ja kylassa liikkuminen 
helpotu. Kyla olikin vuosina 1940-41 kokenut ko-
via ja maiseman tuhoaminen naytti jatkuvan. Kes-
kelle kylaa on rakennettu suuri ratapiha, jota on tar-
koitus kayttaa nestemaisten aineiden varastoaluee-
na. Se onkin jyrannyt kylan entisen keskustan ai-
van tuntemattomaksi. 

On syyta onnitella suuren tyon tehnytta Aimo 
Loukoa tasta kirjasta, joka siihen sisaltyvan ylei-
sen historiakuvauksen takia on enemman kuin ta-
vallinen kylakirja. Se sopii mainiosti myos muiden 
vahvialalaisten ja Viipurin laanin historiasta kiin-
nostuneiden luettavaksi. Kelpaa malliksi kenelle 
tahansa omaa kyla- tai sukukirjaa suunnittelevalle. 

Heikki Koskelainen 

Ilmo Kekkonen 

PALUU VAHVIALAAN 
1941-1944 

Viime sotien erikoisiin tapahtumiin kuului karja-
laisen siirtovaen laajamittainen paluu takaisinval-
latulle kotiseudulle. Siella elettiin eraanlaisessa 
pysyvassa valitilassa jopa lahes kolme vuotta. 
Vaikka sota jatkui, oli elama niin rauhanomaista, 
etta puhekielessa sita kutsuttiin usein "valirauhan 
ajaksi". Se kuvannee parhaiten tunnelmia. Sota oli 
jossakin kaukana eika se koskettanut jokapaivaista 
elamaa. 

Keskeisina lahteina ovat kokonaiskuvan osalta 
olleet Seppo Simosen "Paluu Karjalaan", Helsin
ki 165 jaTSutelan "Vahviala sen synty ja vaiheet", 
Lappeenranta 1949. Tervajoen kylakirjassa on 
Pentti Sorvalin ja Reino Nymanin kuvaukset Ter-
vajoelta sotavuosina. Hannu Koskelainen on useis-
sa kirjoissaan kuvannut Tervajoen kylaa ja sen per-
heiden arkielamaa paluun jalkeen. 

Kotiseutu saadaan takaisin 
Tynka-Suomeen evakuoiduilla karjalaisilla 
sailyi lapsenomainen luottamus siihen, etta "kun 
sireenit kukkivat seuraavan kerran, paastaan ta
kaisin". Ihan niin ei kaynyt, mutta 22.6.1941 al-
kanut sota nosti toiveet pilviin. 

Vahvialalaiset sijoitettiin aluksi Punkalaitumel-
le (jai 1000) j a sen ymparistoon. Tasaussiirtoja oli 
tehty Poytyalle (1000), Oripaahan (600), Ylaneelle 
(400) ja Karinaisiin (350). Lisaksi tyovaestoa, 1 ii— 
kevakea, ja toimihenkiloita sijoittui uusien tyo-
paikkojensa yhteyteen. Valtioneuvosto maarasi 
kuitenkin vahvialalaiset sijoitettavaksi Porvoon 
seudulle ja osa ehti jo siirtya sinne. Kunnan vaki 
oli siis melkoisessa hajaryhmityksessa. 

Palaaminen alkaa 
Suomen armeijan hyokkays menetetylle alueelle 
alkoi 10.7.1941. Pian ylipaallikko Mannerheim 
antoi kaskyn, jolla jarjestettiin takaisinvallatun 
alueen hallintoa. Siita vastasi 17.1941 perustettu 
sotilashallinto-osasto. Se maarasi sotilashallinto-
paallikot entisiin kihlakuntiin ja nama edelleen pii-
rinsa kunnanpaallikot. Heidan kayttoonsa maarat-
tiin asia-omaisen kunnan entista virkakuntaa ja 
luottamushenkiloita. 

Jo 17.7. piti Vahvialan hoitokunta kokouksen, 
jossa valmisteltiin kaiken varalta kunnan jako v i l -
jelyspiireihin ja valittiin naille paallikot. Parin v i i -
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kon kuluttua valittiin kunnan johtoon esikunta. Eri 
alojen asiantuntijoita maarattiin esikunnan kayt-
toon. Viela nimettiin ilmasuojeluun 150 miesta, 
joita ei ian tai muun syyn takia kutsuttu armeijan 
palvelukseen. 

Taman puolesta oltiin valmiita paluuseen, jota 
malttamattomasti odotettiin. Ja alkoihan se. Vah
vialan alue vallattiin takaisin 23.8. Jo seuraavana 
paivana tuli Paamajasta ilmoitus, etta hoitokun-
nan oli jo samalla viikolla valmistauduttava siir-
tymaan takaisin kotikuntaan. Eika nokka kauan 
tuhissut. Jo 29.8. lahti kunnan esikunta ja yhteen-
sa 21 hengen karkijoukko matkaan Luumaen Ra-
jatoimiston kautta. Seuraavana paivana saatiin 
kyyti Ylaneen kautta Vahvialaan. Punkalaitumel-
le jai hoitokunta ja kunnan kanslia. 

Kaivatun kotikunnan nakymat olivat tyrmistyt-
tavat. Asuinrakennuksista oli kokonaan tai osittain 
tuhoutuneita noin 70 % ja loputkin siivottomassa 
tai muuten lahes asumiskelvottomassa kunnossa. 
Saunoja ja navettoja oli sailynyt hieman parem-
min. Pioneerit raivasivat viela miinoitteita, joita 
ei onneksi ollut paljon. 

Kun vahingot oli paapiirtein selvitetty, lahetet-
tiin tiedot niita kiihkeasti odottaneille kuntalaisil-
le. Vakea alkoikin tulla heti. Vuoden loppuun men-
nessa oli palannut asukkaita 855, hevosia 157, nau-
takarjaa 193 j a pienkarjaa 43. 

Piirteita paluumuuttajien elamasta 
Tassa on mahdotonta kuvat tarkasti kaikkea pa-

luun jalkeista toimintaa. Monessa asiassa oli yk-
sinkertaisesti alettava alusta. Ongelmana oli , etta 
kaikesta oli pula alkaen ruuasta ja tyovoimasta ja 
paatyen siemenviljaan, rakennustarvikkeisiin ja 
tyokaluihin. 

Hallinnon jarjestely 
Vahviala kuului Viipurin ympariston sotilashal-

lintopiiriin yhdessa naapurikuntien kanssa. Kun
nan esikuntaan kuuluivat kunnanpaallikkona E.J. 
Sutela ja sitten Juho Suuronen, poliisipaallikkona 
Juho Tiainen ja sitten Arvid Nurmi, kansanhuol-
toa johti Antti Riihelainen ja vaestbnsiirtoa Juho 
Suuronen. Maataloustoista vastasi Matti Javanai-
nen ja rakennustoimista Tauno A Javaja. Rahas-
tonhoitaja oli Eemil Suuronen. Lisaksi oli useita 
muita toimialajohtajia. 

Vaeston paluu ja rakennustoiminta 
Vaeston paaosa palasi kiireimman kaupalla sen 
mukaan kuin junatilaa saatiin.Vuoden 1942 lopus-
sa oli asukkaista jo 3 603, hevosia oli 500, nauta-
karjaa 1 513, sikoja 304, lampaita468. Kaikkiaan 
asukkaita palasi lopulta 4 068, kun asukasmaara 
oli 5 621. Palaamatta jai 1535 henkea eli 27,4 %. 
Osa jai sijoituspaikoilleen ja toihin teollisuuslai-
toksiin, osa oli jo hankkinut uuden tilan; joku ei 
ehka halunnutkaan palata. 

Vahvialan kirkonkylaan oli palannut 82 % asuk
kaista ja Tervajoelle 68 %. Tama johtui siita, etta 

rakennuksia oli paljon tuhoutunut. Possulin saha 
ja Tervasaaren lautatarha olivat palaneet. Toimin
taa kylla kaynnistettiin uudelleen. 

Rakennusten kunnostustyo alkoi heti. Jo kesaan 
-42 mennessa oli osittain tuhoutuneista asuinra
kennuksista korjattu yli puolet, uusia oli rakennettu 
87 ja rakenteilla oli myos 87. Kaikkiaan ehdittiin 
korjata ja rakentaa uudelleen n. 70 % rakennus-
kannasta. 

Muonitus ja maanviljelys 
Kaikki palaajat saivat oikeuden ostaa kahden v i i -
kon korttiannokset etukateen. Sen jalkeen hoi-
dettiin muonitus siten, etta esikunta tilasi tarvitta-
van maaran sotilasmuonaa lahimmasta armeijan 
varikosta. Se jaettiin sitten viljelyspaallikoiden va-
lityksella kylien vaestolle. Lanttua, leipaa, silak-
kaa. Siina ruokavalio. 

Jonkin verran saatiin maasta korjattua venalais-
ten perunoita ja hieman viljaakin, lahinna kauraa. 
Maitoa saatiin omista lehmista, sitten kun ne oli 
saatu kuljetetuksista takaisin. Rehupula oli anka-
ra koko maassa. Lehmia saatiin tuoda vain, jos oli 
rehut valmina koko sisaruokintakautta varten. Jos 
halusi ostaa korsirehua, oli samalla ostettava re-
huselluloosaa. Lantunkin syottaminen karjalle 
kiellettiin. Kovilla olivat lehmat, mutta kevat koitti, 
joskin talla kertaa myohassa. 

Vahvialan kylvoaloista 1942 ei ole tietoa, mutta 
se lienee ollut muun palautetun alueen keskiarvon 
mukainen eli n. 75 % Periaatteessa tama siis taka-
si elannon palanneelle vaestolle ja karjalle, kun-
han vaan sato valmistui ja saatiin korjuuseen. Met-
sastamalla ja kalastamalla saatiin tarpeellista ruu-
an lisaa. 

Jo kesalla 1942 tulivat ensimmaiset kaupat. A i -
nakin Terijoella aloittivat Osuusliike Torkkelin 
myymala ja Kujalan kauppa kahviloineen. 

Koulutoimi 
Osaopettajistatoimi talven 1941-42 viela valirau-
han toimipaikoillaan, mutta jo syksylla -42 alkoi 
koulujen toiminta taydella teholla. Paaosa opetta-
jista palasi entisiin tehtaviinsa. Rakennuksetkin 
olivat sailyneet. 

Seurakuntaelama 
Kirkko oli palanut, mutta pastori Leevi Virolaisen 
tultua vt. kirkkoherraksi jarjestettiin jumalanpal-
velukset ensin koululla ja sitten pappilan suuressa 
salissa. 

Muita toimintoja 
Elama pyrittiin kaikilla aloilla jarjestamaan mah-
dollisimman normaaliksi. Eihan se aina likikaan 
onnistunut, mutta silti muistoissa aikaa Karjalas
sa kutsutaan vielakin "valirauhan ajaksi". Periaat
teessa kaikki kunnalliset toiminnot jarjestettiin 
ainapitkan tahtayksen rakennusohjelmaa myoten. 
Jopa kunnallisveron kantoa suunniteltiin, mutta 
toimeen ei ehditty ryhtya. Myos vapaa-ajan toi-
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minnot elpyivat seuratoimintaa ja kiellettyja nurk-
katansseja myoten. 

Sodasta muistutti osaltaan Tervajoella toiminut 
sotavankileiri, vahvuudeltaan noin sadan luokkaa. 
Vangit tekivat polttopuita, mutta joitakin siirret-
tiin taloihin tyovoimaksi. Muistan sellaisen ol-
leen meillakin yhdessa Koskelaisen kanssa. Van-
kien vartioinnista ja huollosta vastasi Ilmasuoje-
lukomppania, jonka paallikkona toimi ensin vaa-
peli Hanka, sitten luutnantti Vilanen ja lopuksi 
ylikersantti Liikanen. 

JA S I T T E N S E P A A T T Y I 

Sota kehittyi sinansa hiljaisen asemasodan aika
na aina huonompaan suuntaan. Sitten 9.6.1944 jy -
rahti lopullisesti. Uusi evakuointi alkoi Vahvia
lassa 18,6. Sita saesti Viipurin menetys 20.6.1944. 
Talla kertaa valtaosa vaelsi jalan Ylaneen tai Lap-
peenrannan kautta aina Lahden tienoille asti. Osa 
paasi juniin ja joutui muiden mukana ankarien 
pommitusten kohteeksi Simolassa ja Luumaella. 

Vaki paatyi Etela-Hameeseen. Kunnanvirasto si-
joittui Toijalaan. Lopullisiksi sijoituspaikoiksi 
maarattiin sitten Artjarvi, I i t t i , Elimaki ja Orimat-
tila. Paljon sijoittui muuallekin. I M MEMORIAM 

LAHJA KALLBERG 
os.Koskelainen 21.3.1918- 24.7.2009 

Lahjan lapsuuden koti oli Vahvialan Koskelan ky
lassa Ylijoen talossa. Perheeseen kuului Heikki-isa, 
Maria-aiti, seka 7 lasta (Sanni, Arvo, Lahja, Katri, 
Toini, Kerttu ja Ilmo), joista Kerttu oli kolmanneksi 
vanhin. Heikki-isa kuoli Lahjan ollessa 13-vuotias 
ja nuorimman lapsen, Ilmon vasta puolivuotias. 

Maria-aidille jai suurperhe huollettavaksi ja van-
himmat lapset saivat ison vastuun talon toissa. Maa-
ta viljeltiin, karjaa hoidettiin, kauppapuotia pidet-
tiin ja olipa heilla viela sepan verstaskin. 

Niin kuin talon nimi Ylijoki kuvaa, talo oli joen 
rannalla, keskeisella paikalla kylaa, joten ohikul-
kijoita ja vieraita rii t t i . Monet sen ajan ihmiset ovat 
tarinoiden kautta tulleet tutuiksi meille jalkipolvil-
lekin niin Rietulan Anni kuin erityisesti Simo leva 
(Eeva Tommiska). 

Sipilan kansakoulu oli Lahjankin opinahjo ja 
opettava antoi hanelle kasitoista kympin, kun Ai t i 
lypsi opettajan lehman ja toi puhtaimman maidon. 
Tama aiheutti pitkaan keskustelua sisarusten kes-
ken. Kudontakurssikin oli ehtinyt alkaa ennen kuin 
Lahja ehti mukaan; syyskynnot kun oli ensin teh-
tava loppuun. 

Lahjan ollessa 21-vuotias alkoi sota ja perheen 
oli lahdettava evakkoon. Evakkomatkoja ehdittiin 
tehda kaksikin, kun jatkosodan jalkeen oli uudel
leen lahdettava sotaa pakoon. 
Kotitalo oli tuhottu perustuksia myoten jo talviso-
dassa ja he olivat ehtineet asua puolitoista vuotta 
nopeasti rakennetussa saunamokissa "valirauhan" 
aikaan. 

Kunnianosoitus: 
Koskelaisten sukuseuran 
kunniapuheenjohtajalle 

Porvoon rintamaveteraanien puheenjohta-
ja Hannu Koskelaiselle Tasavallan presi-
dentti Tarja Halonen mydnsi Suomen Vdl-
koisen Ruusun ritarimerkin 2009. 
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Lahja, Kerttu ja Toini Koskelainen 

Talvisodan syttyessa Lahja oli tyossa meijerissa 
muutaman kymmenen kilometrin paassa. Kotona 
oltiin jo kovin huolissaan, kun sota oli alkanut eika 
Lahjaa kuulunut kotiin. Aikaa kului eika mitaan 
kuulunut. Ai t i japikkusisaret olivat hermona, mut
ta vihdoin Lahja ilmestyi hyvavoimaisena ja kaikki 
olivat helpottuneita. 

Han viihtyi kotona vain yhden yon ja ilmoitti 
aamulla, etta "isanmaa kutsuu". Niin Lahja ilmoit-
tautui lotaksi ja toimikin molemmissa sodissa eri-
laisissa lottatehtavissa mm. kanttiinissa ja raja-
toimistossa. 

Vaikka sota-ajankin kuvissa hymy oli Lahjalla 
herkassa, kirjeet kotivaelle kertoivat myos hadas-
ta ja ikavasta. Kun Lotta Svard aikanaan lakkau-
tettiin, tuli samalla voimaan kielto lottavaatteiden 
kayttamisesta. Lahja kirjoitti huolissaan, etta ha-
nella ei ollut mitaan muita vaatteita ja - mistahan 
saisi edes paallystakin. 

Jamsaan 
Sodan aikana Raivolassa ollessaan Lahja tapasi 
Martin, ja niin kuin monet sota-aikana tavanneet 
nuoret hekin solmivat avioliiton pian sodan paa-
tyttya 1945, jolloin han muutti Jamsaan. 

Elama uudella paikkakunnalla ei varmaan ollut 

helppoa ja vaati sopeutumista, mutta valittomana 
ja iloisena Lahja loysi itselleen pian ystavia naa-
purustosta. 

Ai t i Lahja oli innokas leipuri. Aina lauantaisin 
koulusta tultuaan oli meilla lapsilla kiire kotiin 
lampiaispullaa syomaan ja jos hyva tuuri kavi, oli 
viela mustikkapiirakkaakin tarjolla. 

Lahja osasi aikamoiset maarat runoja, joita han 
aina meille mieluusti lausui sopivissa kohdissa, 
esim. aamuheratyksen nain: "Hyvaa huomenta Pu-
nahilkka, miltas maistuisi kahvitilkka" tai taiki-
naa alustaessa kuultu "Ai t i leipoo hymyellen, kelle 
leivot". 

Yhden jouluaaton muistan, kun olimme jo aiko-
ja sitten tunnistaneet, kuka joulupukki oikeasti oli. 
Kuitenkin kiukuttelimme, etta ei joulu eika mi-
kaan, jos ei pukki kay. Niinpa Aidin mentya sau-
naan hetken paasta eteisessa kopisi ja sielta kony-
si sisaan uudennakoinen pukki, joka oli kiskonut 
sukkahousut paahansa; turkki nurinpain ja karva-
reuhka paassa. Oli peloittavimman nakoinen puk
ki , mita oli nahty. Ei taidettu enaa sen jalkeen puk-
kia kaivata. 

Marjastus, onkiminen, uiminen ja hiihto olivat 
mieluisia asioita. Tosin hiihto vain puheissa, en 
koskaan nahnyt hanen oikeasti hiihtavan. Niin ja 
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mopolla ajo; marjareissut menivat mukavasti mo-
polla. Kerran han naki tiella kaarmeen ja kyyhan 
piti tapaa. Kekseliaasti han nosti jalat ylos ei kun 
kaasua, pari kertaa edes taas kunnes kyy oli liis-
kattu. 

Lahja jarjesti aina juhlat, jos vain aihe loytyi. 
Kaikki syntyma-, nimi-jahaapaivatjuhlittiin. Lah
jan paivillakin kerran laskettiin 30 hengen kayneen 
ihan ex-tempore. 

Vanhoja valokuvia katsoessa ei loydy nyrpeaa 
naamaa; hymy oli herkassa, huumori kukki. T i -
lannekomiikka oli Lahjan alaa; uskomattoman no-
peasti lauottuja sukkeluuksia ja sanontoja. Lah-
jalla oli kaikki hyvin ja han oli tyytyvainen hyvin 
vahaan. 

Elakevuodet 
Elakevuosina oli aikaa ottaa rennommin. Luke-

minen, sukankutominen, uimareissut ja ennen 
kaikkea lahes paivittaiset pitkat pyorakelkkaret-
ket kuuluivat ohjelmaan. Lahja oli tuttu naky Jam-
san Haapaojan raitilla ja kun kaikki ohikulkijat 
morjestivat, se oli hienoa. Matkan aikana han teki 
luontohavaintoa niin kasveista kuin linnuista. Kas-
vit han oli oppinut hyvin tunnistamaan viimeis-
taan kerattyaan meidan puolestamme kasvikoko-
elmat kouluun. Lastenlapsia ja myohemmin viela 
lastenlastenlapsiakin kavi mummon ja papan luo-
na usein. 

Varsinainen sisun nayte oli , kun Laja fysiotera-
peuttien epailyista huolimatta lonkkaleikkauksen 
jalkeen taisteli sinnikkaasti itsensa kavelykuntoon. 
Sairaalareissun jalkeen han totesi siella olleen hyva 
hoito ja hyva ruoka. 

Kerttu-sisko oli muuttanut Kanadaan 50-luvun 
lopulla. Aina Lahja haaveili Kanadan matkasta ja 
sen myos toeutti 80-vuotiaana. Matkaseurana oli 
Toini-Sisko ja minun perheeni. Kanadassa musti-
katkin poimittiin pensaasta ja Tyynenmeren aal-
loilla tuli seilattua Nissen kalaveneella. 

Elakevuosien kohokohtia olivat myas matkat lap-
suusmaisemiin. lime oli haikea kodin kivijalkaa 
ja jokea katsellessa eika siltakaan ollut enaa enti-
nen. Onneksi "patakivi" oli paikallaan ja kotituo-
mi kukki parhaillaan. 

Isa ja aiti saivat viettaa viimeiset pari vuotta yh-
dessa Jamsan Lukkoilakodissa. Hoito oli taas ker
ran hyvaa ja siella oli hyva olla, kun ei mihinkaan 
koskenut. Paa vaan alkoi kayda pieneksi, kun oli 
niin paljon muisteltavaa. Heikosta muististakin 
loytyi huumoria:"Miun muisti on mant niin huo-
noks, ett en oo muistant ees kuolla. Kaikk ystavat 
on muistaneet, mie vaan herraan joka aamu nii pir-
tiain." Hoitajat totesivatkin, etta olisivat osanneet 
Lahjaa paremmin hoitaa, jos han olisi valittanut 
useammin vaivojaan. 

Lahja sai elaa pitkan elaman 91 vuotiaaksi. Nyt 
Ylijoen sisaruksista on jaljella enaa Kerttu-sisko 
siella Kanadan Vancouverissa. Hanella tuntuu 
vauhtia ja virtaa riittavan niin kuin kilpahiihtajal-
le ja -soutajalle sopiikin. Kesalla oli suunnitelmissa 

Japanin matka, lieko jo toteutunut. 
Mottoja ja elamanohjeita jai muistoksi monia: 

"Niin kauan pitaa menna. kun viela tietaa, mihin 
on menossa. Ole viisaasti hopero. Ilo irti vaikk 
sydan markanis. Hanta pystyyn vaikk hakaneu-
lalla. 

Marjatta Larsio 
Marjatta on Lahjan tytar 

Toini Peltosen os. Koskelainen morsiuskuva 
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Karjalan Liitto 70 vuotta 
Ohjelmatarjontaa Karjalatalolla: 

2.2.- 27.4. Luentosarja Studia Generalia 
Luennot alkavat klo 18.00 juhlasalissa 

28.2. Kalevalan ja karjalaisuuden paivan juhla 
klo 17.00 

27.3. Karjalainen ruoka-seminaari 

Karjalaisten laulu juhlat 17. - 20. 6.2010 
Laulujuhlien tapahtumia: 
Seminaarit Karjalatalolla 

17.6 Karjalainen luovuus ja identiteetti 
Elokuva-, teatteri-ja kirjallisuusseminaari 

18.6. Karjalasta kajahtaa laulu-ja musiikkiseminaari 
18.6. Urheiluseminaari 

Yhteislauluillat 
17.6 Karjalainen kesakoti, Jollas 
18.6 Soutustadion, Taivallahti klo 18 

Avajaispaivan tapahtumat 
19.6 Karjalainen tori, Toolon kisahalli 10.00 -
18.00 ja 20.6. .klo 9.00-15.00 

19.6. Piirakkakisa, Karjalatalo 10.00 

19.6 Kuorokavalkadi klo 10 

19.6. Avajaisjuhla klo 15.00 
Toolon jalkapallostadion 

19.6. Tanssit Karjalatalo klo 20.00 

19.6 Viipurin Lauluveikkojen konsertti 
Temppeliaukion kirkko klo 20.3 

Karjalan liiton 70-vuotispaiva 20.4.2010 
klo 9.00- 12.00 Juhlaseminaari, jossa mm.: 

- Kansleri Kauko Sipponen 
- FT Tarja Raninen -.Siiskonen 
- KTT Matti Sarvimaki 
- Professori Kalle Michelsen 

klo 12.00- 13.00 Lounastauko 
klo 13.00- 14.00 Ansiomerkit ja palkinnot 
klo 14.00- 16.00 Onnittelutjatervehdykset 

Heikkija Hannu johtokunnan kokouksessa 
16.11.2009 

VUODEN 2010 
JASENMAKSUT 
Pankkien kaytannon muututtua pyydamme 
maksamaan jasenmaksut taman ohjeen mu-
kaisesti 
tilille Nordea 126230-518535. 

Maksu on Sukuseuran osalta 12 euroa ja Kar
jalan Liiton osalta 6 euroa, joka on suositel-
tava, mutta vapaaehtoinen. 

Nimi 

Viitenumero 

Viitenumeroa on ehdottomasti kaytettava! 

Onnittelut 

75 vuotta 
Puheenjohtaja Heikki Koskelainen 

tayttaa joulukuussa 75-vuotta 

Koskelaiset 
Vast, toimittaja 
Anu-Leena Koskelainen 
anu-leena.koskelainen @ nordea.com 

Toimittaja/ositteenmuutokset 
Raija Putus 
raija.putus@haikko.fi 

Paino 
Formato Print Oy, Porvoo 
formato@netti.fi 

Julkaisija 
Koskelaisten sukuseura ry 

Tilausmaksu 12 € sisaltyy jasenmaksuun 
Karjalan Liiton jasenmaksun kanssa 18 € 

Pankkitili Nordea 126230-518535 


