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Puheenjohtajalta 

Hyva Koskelaisten sukuseuran jasen 
Vuosi 2010 oli monella tapaa merkittava 
sukuseuramme historiassa. Koskelaisten 
sukuseura taytti 30 vuotta. Sukuseuram
me pitkaaikainen puheenjohtaja Heik-
ki Koskelainen ja sihteeri Pekka Koske-
lainen ilmoittivat korkeaan ikaansa vedoten vuo-
den 2009 puolella jattavansa tehtavansa myos su
kuseuramme lehden toimittajina. Sukuseuramme 
siirtyi vaistamatta uuteen aikaan, silla vastuun ot-
ti nuorempi polvi, jolla ei ole omakohtaisia koke-
muksia Karjalasta. Valilla kannoimme huolta su
kuseuramme tulevaisuudesta: onko silla tulevai-
suutta, koska monet kantavat voimat ovat siirtyneet 
ajasta ikuisuuteen. Ilokseni voin todeta, etta nailla 
nakymin on. Johtokunnasamme on innostusta vaa-
lia Koskelaisten perinteita ja valittaa karjalaisuut-
tamme eteenpain. Johtokuntamme on hyva yhdis-
telma kokemusta ja "nuoruutta". Heikki ja Pekka 
jatkavat johtokunnan jasenina, muita ovat lisakse-
ni varapuheenjohtaja Paivi Heimola, Vuokko Ma-
ki, Raija Putus ja Hannes Sipilainen. 

Kunniapuheenjohtaja Hannu Koskelainen on tuo-
nut kokemustaan osallistumalla silloin talloin ko-
kouksiimme. 

Hannulla on keskeinen rooli sukuseuran perustaja-
na ja han oli myos puheenjohtajana 17 vuoden ajan. 
Han myos perusti lehtemme reilu 20 vuotta sitten 
ja jarjesti ensimmaiset kotiseutumatkat. Uusi aika 
sukuseurassa merkitsee myos sita, etta lehti ilmes-
tyy vain kerran vuodessa aiemman kahden kerran 
sijasta. Mikali tarvetta on, tiedotamme silla valilla 
tulevista tapahtumista jasenia kirjeella. 

Paitsi Koskelaisten sukuseuran juhlavuotta, vii-
me vuonna juhlittiin myos monin tavoin Kar-
jalan Liiton 70-vuotista taivalta. Sukuseuram
me kuuluu Karjalan Liittoon kuten myos Suku-
seurojen liittoon. Karjalan Liittohan perustettiin 
1940 siirtokarjalaisten etujen ajamiseen. Nyt toi-
minta keskittyy karjalaisen perinteen ja kulttuu-
rin yllapitoon ja tiedon jakamiseen. Koskelaisten 
sukuseura osallistui viime vuonna muun muas-
sa Karjalan Liiton juhlaseminaariin huhtikuussa 
ja kesakuussa Helsingissa pidettyihin Karjalaisten 
Laulujuhliin. 

Perinteisesti olemme tehneet joka toinen vuosi ko-
tiseutumatkan Viipuriin. Aiemmin olemme olleet 

paivan matkalla, mutta koska aika tun-
tui aina loppuvan kesken, halusimme 
katsoa olisiko tulijoita pidemmalle mat-
kalle. Ilmoittauneita oli, joten teimme 
viikonloppumatkan elokuussa. Osa mat-
kailijoista keskittyi Viipurin nahtavyyk-
siin, osa kavi kotiseudullaan Vahvialas-
sa, Koskelassa ja Sipilassa. Oppaanam-
me oli sotahistoriaan perehtynyt Kalle 

Siren, joten saimme kattavan tietopaketin taistelu-
paikosta. Heikki kertoo tarkemmin vierailustam-
me Viipurin taidemuseossa (ja myohaisemmasta 
vierailustaan Alvar Aallon kirjastossa, jonka ovea 
kavimme turhaan nykimassa). Viipurin rappio on 
ollut ollut surkeaa katsottavaa, mutta ilahduttavaa 
on ollut nahda, etta ainakin Uno Ullbergin suun-
nittelema taidemuseo on nyt korjattu. Viime vuo-
sikymmeninahan museo on toiminut esimerkik-
si laivanrakennustehtaan hallintorakennuksena ja 
tyontekijoiden majoitustilana. Kirjasto onkin sitten 
toinen tarina, ainakin ulkoapain talon kunto naytti 
varsin lohduttomalta. 

Raija ja Hannes kertovat matkastaan sukunsa ko-
tiseudulle Sipilaan. 
Tulevan vuoden tapahtumista voisi mainita Karja-
laiset kesajuhlat Turussa 17.-19.6. 2011. Viime ke-
san Karjalaisten laulujuhlien Koskelaisten suku
seuran kyltin kantajana toimi Paivi Heimola. Eiko-
han pideta Turussakin lippu korkealla. 

Vahviala-juhlat pidetaan Lahdessa 3.7.2011. 
Olemme yleensa pitaneet sukuseuran vuosikoko-
uksen joka toinen vuosi Vahviala-juhlan yhteydes-
sa. Tasta tiedotamme lahempana. 

Toivomme teilta sukuseuramme jasenilta tarinoita 
ja kirjoituksia seuraavaan lehteemme, joka ilmes-
tyy loppuvuodesta 2011. Yhdessa pidamme toi-
mintamme vireana. 

Toivotan teille Koskelaisten sukuseuran jasenille 
oikein hyvaa uutta vuotta! 

Anu-Leena Koskelainen 

P.S 
Jasenmaksukaytantoon on tullut muutos. Pan-
keista ei enaa saa tilisiirtolomakkeita, joten 
maksuyhteydet ja viitenumero ovat takakan-
nessa. 
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Kotiseutumatkalla Viipurissa 

Vuoden 2010 kotiseutumatka tehtiin kaksipaivai-
sena siten, etta osanottajat saattoivat tulopaivan 
osalta valita sen tehtavaksi joko Vahvialaan tai 
Viipurin kaupunkiin. 

Viipurissa syntyneena oli osaltani luonnollinen 
valinta Viipurin kaupunkialue, johon liittyy myos 
paljon elavia muistoja koulunkaynnista ja seikkai-
luista sodanaikaisessa kaupungissa vv. 1942-44. 
Muutama muukin oman perheeni lisaksi valitsi 
kaupunkiin tutustumisen. 

Sitten edellisen parin vuoden takaisen kaynnin 
jalkeen oli kaupungissa tapahtunut aika paljon ai
nakin verrattuna aikaisempaan, jossa jotenkin tun-
tui aika seisahtuneen. Viipurin linnaa seka asema-
rakennusta oli alettu korjaamaan ja uusi hieno ho-
tellikin oli tullut torin laitaan. Mm. aiemmin esi-
kaupunkeihin luettuihin Papulaan ja Pikiruukkiin 
oli rakenteilla ja valmistunutkin useita komeita ta-
loja. 

Todella hienoa oli se, etta taidemuseo oli vih-
doinkin saatu kunnostettua ja avattua taman vuo
den kesakuussa yleisolle. Oheiset valokuvat ker-
tovat osaltaan taidemuseon puhdistetusta ilmees-
ta. Ainoa muutos entiseen on se, etta museon nayt-
telytilat ovat nyt rakennuksen oikealla puolella ja 
piirustuskoulun taas vasemmalla. 

Museo on entistetty pieteetilla. Museon tyylik-
kaan esittelijan perinpohjainen parin tunnin mit-
tainen englanninkielinen esitys Katarina Suuren 
klassisista muotokuvista alkoi tosin meita vanhim-
pia jo vahitellen vasyttaa, oltiinhan matkalle lah-
detty jo aamukuudelta. 

Pettymys oli kuitenkin se, etta kirjastotaloon ei 
paasty sisalle. Kaunis saa oli ilmeisesti vaikutta-
nut kesaaukiolojen jatkamiseen ikkunoissa olevis-
ta kylteista huolimatta. Etenkin Torkkelinkadun 
alkupaan talot ovat edelleenkin huonossa kunnos-
sa. Sen sijaan keskustan vanhat koulut ovat kay-
tossa ja monet muutkin rakennukset kuten postita-

lo, maaherran palatsi, ortodoksinen kirkko ja lute-
rilaiseksi kirkoksi kunnostettu entinen saksalainen 
kirkko ovat hyvassa kunnossa. Entisen maaseura-
kunnan kirkon rauniot ovat sen sijaan entista kur-
jemmassa kunnossa. Siellahan on pihalla myos so-
dan aikana kaatuneiden suomalaisten maaseura-
kunnan sankarivainajien muistolaatat. Meikalaisen 
silmaa ei oikein viihdyttanyt se, etta Torkkelinka
dun poikki oli vedetty iso lakana, jolla juhlistettiin 
300 vuotta tayttanytta venalaista Viipuria. 

Asiantuntevana oppaana meilla oli Kalle (Kalevi) 
Siren joka evp-upseerina tunsi varsin hyvin Viipu
ria mukaan luettuna talvisodan ja kesakuun 1944 
tapahtumat, joita nan esitteli eri kohteissa kierto-
ajelun yhteydessa. Myos ruokapaikat seka Pyorea 
torni etta muut olivat onnistuneesti valittu. 

Oman perheemme kanssa kavimme myos itsel-
leni pysyvasti mieleen jaaneilla Hiekan/Pikiruu-
kin kaupunginosissa. Asuimme seka ennen sotaa 
etta sen aikana 1942-44 vuokra-asunnoissa Piki-
ruukissa, josta oli matkaa Hiekan kouluun hiukan 
yli kilometri. Koulu oli sitten viime nakeman, ehka 
pari vuotta sitten suljettu ja korkea lankkuaita ra-
kennettu sen ymparille. Myos Hiekan saunan rau
niot olivat nyt vihdoinkin kymmenien vuosien jal
keen korjattu. 

Monrepoota lahella olevassa Pikiruukissa oli ta
pahtunut paljon. Uusia komeita taloja oli rakennet-
tu ja monia keskeneraisiakin nahtiin. Siita samoin 
kuin Papulasta on tulossa uusi merenlaheinen hie-
nostoalue. 

Matkalaiset, niin Vahvialassa kayneet kuin Vii
purissa pysyneet, olivat matkaan varsin tyytyvai-
sia. Naimme paljon ja useimmat meista lupasivat 
tulla uudelleen. 

Heikki Koskelainen 

Kaupungissa vietettiin Venalai-
sen Viipurin 300-vuotisjuhlia 
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Viipurin kirjastosta 

Olimme vaimoni Aulikin kanssa muutama viik-
ko myohemmin uudelleen Viipurissa. Talla kertaa 
meilla oli tilaisuus 10 hengen matkaseurueen osa-
na tutustua kirjastotalon nykyiseen kuntoon varsin 
perusteellisesti. Siina oli tapahtunut niin paljon hy-
vaa, etta en voi olla kertomatta siita tassa yhteydes-
sa. 

Ensiksi hyvat uutiset: Nayttely- ja kokoustilan 
korjaus oli juuri valmistunut ja ilmeisesti se vas-
taa hyvin alkuperaisia piirustuksia ja materiaaleja. 
Korjaus on rahoitettu paaosin ulkomailta saaduil-
la avustuksilla ja sita ovat valvoneet venalaisten vi-
ranomaisten lisaksi myos kansainvaliset asiantunti-
jat. Yllattavan hyvin on kunnostettu myos lukusa-
li, joka tutkimuspoytineen seka ulkomaisine lehti-
valikoimineen ja nettiyhteyksineen teki tyylikkaan 
vaikutuksen. Myos lastenosasto ja lainaussali oli
vat kunnossa. 

Tarmokas oppaamme vei meidat kirjaston johta-
jan kanssa myos talon kuuluisalle tasakatolle. Sil
la hetkella se naytti vetta pitavalta, mutta on tun-
netusti Viipuri talvisissa olosuhteissa ollut se heik-
ko kohta. Myos talon seinien seka sisalta etta ul-
koa todettiin ikkunoiden ohella kaipaavan jatkuvaa 
huolenpitoa. 

Alvar Aallon suunnittelema Viipurin kirjasto 
kuuluu maailman perintolistalle. Sita katsellessa 
tulee kuitenkin mieleen, etta paremmin kuin kyl-
maan Suomeen se olisi jo silloin rakenteellises-
ti sopinut esimerkiksi Italiaan. Hienosti se kuiten
kin istuu nykyisella paikallaan Viipurin kaunistuk-
sena. 

Heikki Koskelainen 

1 
Sukuseuran matkalla eivat 
kirjaston ovet auenneet meille 
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ELOKUISIA TUNNELMIA JA NAKYMIA SIPILASTA 

Koskelaisten sukuseuramatkalla elokuussa Viipu-
riin ja Vahvialaan muiden lahtiessa Koskelaan lak-
simme me, Raija Putus ja Hannes Sipilainen, Si-
pilaan katsomaan milta kyla nayttaa tana paivana. 
Olihan kulunut juuri kymmenen vuotta ensikayn-
nista. 

Kumpikin oli sodanjalkeen syntynytta sukupol-
vea, mutta paikat tuntuivat silti tutuilta vanhem-
man polven kertomuksista ja aiemmilta matkoilta. 
Ensimmaiseksi tuli vastaan maitola. Maitola oli 
ensimmainen maidonmyyntiosuuskunta Vahvia-
lassa ja se perustettiin v. 1933. Tanaan se nayttaa 
olevan kesakaytdssa. 

Seuraavaksi tietd pitkin astellessamme tulimmekin 
Simon talolle, jossa oli harvinaiset pdreseindt ja 
uutta huvilaa rakennettiin tontille. Mitahdn tapah-
tuneekaan vanhalle arvokkaalle talolle jatkossa. 

Emme paasseet pitkallekddn, kun Raija jo tunnisti 
ditinsd ja mummonsa tutun kotipaikan. Siina sau-
nanhirsia tutkaillessamme nykyiset asukkaat viit-
toilivat portin sisdpuolelle ja niinpd pdasimme tu-
tustumaan pihan kukkapenkkeihin ja pihan nykyi-

siin asukkaisiin. Muita vanhoja rakennuksiahan 
kuin sauna ei enda ole. Vastaanotto oli ystavdllis-
ta. 

Tdmdn Hannoloiden talon jdlkeen oli toisella puo-
lella tietd hyvin hoidettu talo seka puutarha. Ky-
seinen talo on kunnankirjuri Suurosen talo. Ai-
kamme sita ihastellessa katolla ndkyi liikettd. Siel-
la oli talon rouva remonttihommissa. 

Pysdhdyimme ihastelemaan kylan Idpi virtaavaa 
jokea ja nykyisinkin kdytdssd olevaa hiekkapoh-
jaista uimapaikkaa sillan kupeessa. Hyvin on silta-
arkku ja palkit kestaneet vuosikymmenten kovan 
kdytdn. 
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Tietd kulkiessamme edelleen saavuimme Juka-
mon kaupan tien risteykseen. 

Kuten aina, aika loppuu kesken ja tuli meillekin 
kiire. Hyvdstelimme ja kiireesti riensimme bus-
sille, joka odotti Rauhamaalla ja siitd lahdimme 
kohti Viipuria. Ennen poisldhtdd kdvimme muis-
tokivella. 

Vasemmalle mentiin Saarijdrvelle ja oikealle jat-
kaessamme laksimme kohti Ollamaked eli isdni 
Ollamden Pentin kotipaikkaa. Jdljelld on hirrestd 
tehty vanha lato ja kellari, mutta ei endd taloa. Se Matkalla olivat Raija Putusja Hannes Sipildinen. 
oli palanut 80-luvulla. 

Lisdksi tassd oppaan selostus sotatapahtumista. 

Niinpd pysdhdyimme Somalia maella olevassa naa-
purin, Eva Reivan, talossa. Vastaanotto oliystdvdl-
linen ja poytd pistettiin komiaksi. Koskelaisten sukuseuran 30-vuotisjuhlan kunniak-

si nostimme maljan ja kolminkertaisen eldkddn-
huudon ravintola Slavaskaya Trapezassa. 



Koskelan koski 

Kotiseutumatkallemme kavimme itsestaan selvas-
ti myos Koskelan koskella, sukumme vaakunahan 
on siella peruskallioon piikattuna. Sukuseuramme 
kunniapuheenjohtaja Hannu Koskelainen on myos 
vaakunan takana: sukuseuran 15-vuotisjuhlissa 
1995 Hannu ehdotti, etta suvun tunnus hakataan 
Koskelan kallioon muistuttamaan alkujuuristam-
me. Kuulemma Karjalan liiton juhliin osallistu-
nut edustaja oli pitanyt ideaa uraauurtavana. Suku
seuran johtokunta hy vaksyi ehdotetun vaakunaku-
vion. Vaakuna hiekkapuhallettiin kallioon kesa-
kuussa 1998 ja paljastustilaisuus pidettiin elokuus-
sa 1998. Vaakunan vuosiluku 1620 viittaa siihen, 
etta sukumme vaiheita on seurattu aina 1600-lu-
vulle asti. Edesmennyt Eeva-Liisa Maamies (os 
Koskelainen) tutki Koskelaisten sukua ja Vahvia-
laa vuosikymmenia. Hanen arkistonsa on Mikke-
lin maakunta-arkistossa. 

Pekka Koskelainen on kertonut muistomerkin te-
osta joulukuussa 1998 ilmestyneessa lehdessam-
me. Kiviveistamon kautta nelihenkinen porukka 
lahti kohti Koskelaa hiekkapuhalluslaitteineen. 

Muistomerkin paikka valittiin ja tunnin urakan 
jalkeen vaakuna oli kalliossa. 
Tata vaakunaa olemme tulleet jokaisella sukuseu
ran matkalla Koskelan koskelle katsomaan. Se on 
konkreettinen kunnianosoitus menneille sukupol-
ville ja myos muistomerkki jalkipolvillemme. Voi-
sikohan sanoa, etta vaakuna on myos muistomerk
ki venalaisille: olemme tavanneet paikallisia lo-
mailijoita koskellamme ja kertoneet sukumme ta-
rinaa. 

Anu-Leena Koskelainen 
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Paluu mummolaan 50 vuoden jalkeen 

Lehtijutun pohjalta soitin porvoolaiselle Hannu 
Koskelaiselle kotiseutumatkasta. Matka oli tarkoi-
tettu Koskelaisten sukuseuran jasenille, joten lii-
tyimme aitini Eila Niemisen (s. Hannolan) kans
sa sukuseuraan paastaksemme Vahvialaan Sipilan 
kylaan ja kotiin Karjalaan. 

Emme matkalle lahtiessamme tienneet, mita na-
kisimme. Aidin mielessa olivat muistot 50 vuoden 
takaa: rakas koti, mummola, koulu ja pappila. Pal
jon olin kuullut aidin ja isovanhempieni puhuvan 
kaipauksella kodistaan ja Karjalasta, sinne jaaneis-
ta valokuvista, hyvasta leivinuunista seka rakkais-
ta laheisista, jotka oli haudattu Rauhanmaan mul-
tiin. Voisi ajatella, etta "sinne jaip kaik". 

Paasimme Sipilaan ja naimme, etta paljon oli 
muuttunut. Aitini kodista oli jaljella vain sauna ja 
iso vahva kotikuusi pihalla. Tontilla oli aidille uusi 
talo, jota asustivat vieraat ihmiset. 

Jatkoimme kohti aitini mummolaa. Talon nimi 
oli Matikkala. Se olikin viela jaljella. Se oli minun 
mummoni Ida Hannolan synnyinkoti. 

Siellakin olivat uudet asukkaat, mutta aitini paa-
si viidenkymmenen vuoden jalkeen takaisin mum
molaan. Menimme ulko-ovesta sisalle eteiseen, 
jossa oli komero nurkassa. Aitini kertoi kyyneleet 
silmissaan, kuinka hanen mummonsa otti tuos-
ta komerosta hapanleipaa, leikkasi siivun ja laittoi 
paksulti voita paalle, "Voi kuinka se maistuikaan 
hyvalle". Siirryimme tupaan, jossa edessamme oli 
aidin taatan muuraama liesi uuneineen. Jatkoimme 
kulkua talossa ja saavuimme mummon ja taatan 
makuuhuoneeseen, jossa jokin ammus oli tullut ta
lon seinasta sisaan ja rikkonut kauniin kaakeliuu-
nin. Muutoin talo oli entisellaan sisalta. 

Matka oli kaikin puolin hyvin antoisa minulle 
seka muistoja herattava aidilleni. 

Menimme myohemmin mukaan Koskelaisten 
sukuseuran muisteloiltaan Karjala-talolle Helsin-
kiin ja siella oli esilla laaja sukututkimus. Tutkit-
tuaan sukupapereita - kuinka ollakaan - aitini loy-
si sielta mummonsa ja taatansa, Eeva Sipilaisen 

Eila Nieminen lapsuuden mummolan Matikkalan 
polulla 

(s. Tuuri), joka oli avioitunut Antti Sipilaisen kans
sa ja he asuivat Sipilan kylassa, Matikkalan talos
sa. Minun mummoni Ida Hannola oli heidan tyt-
tarensa. Hanen puolisonsa, minun vaarini Martti 
Hannola oli Rakkolasta. Selvisi siis, ettemme tur-
haan olleet liittyneet Koskelaisten sukuun, vaan 
omaan sukuseuramme. 

Mita kuuluu tana paivana Sipilan kylaan? Aitini 
kodin sauna on luhistumaisillaan vieressa virtaa-
vaan jokeen. Mummola on palanut: ei jaanyt kuin 
nokinen kivijalka niin kuin monen muunkin karja-
laisen kodista. 

Raija Putus 

Ida ja Martti Hanno
lan sauna kotikuusen 
katveessa 
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OHJEITA LIPUN KAYTOSTA 

LIPPUMENOT 
Suomessa on eri yhteisqjen lippumenoissa paljon 
erilaisuutta, mika johtuu lahinna perinteista ja vai-
kutteista, joita on omaksuttu eri tahoilla. Aivan eh-
dottoman oikeaa tapaa ei siis ole vaan kysymys on 
siita, minkalaiset muodot jarjesto katsoo sopivim-
maksi omaksua. Yhteista tulee olla menojen ar-
vokkuus ja perusteltu jarjestelmallisyys. Monimut-
kaisuus ja koreilu haittaavat sujuvuutta, joka kai-
kissa tilanteissa on saavutettavissa vain harjoitte-
lemalla. Erityisesti on muistettava, etta Suomen li-
pusta on laki vuodelta 1978, joka seka rajaa etta 
valjentaa Suomen lipun kayttoa liputuksessa. 
LIPUTUSAJAT 
Liputus alkaa kello 8 ja paattyy auringon laskies-
sa kuitenkin viimeistaan kello 21, jollei muuten so-
vita. 

Suomen lipun paivan liputus alkaa juhannusaat-
tona kello 18 ja paattyy viimeistaan kello 21. 

Itsenaisyyspaivana liputus paatty kello 20. 
Pimeana vuodenaikana on suotavaa, etta lippu 

valaistaan siten, etta sen varit ovat tunnistettavissa. 

SUOMEN LIPUN ASEMA 
Milloin julkisessa liputuksessa Suomen lippua 
kaytetaan samanaikaisesti muun lipun, standaarin, 
viirin tai niihin verrattavan kanssa, Suomen lippu 
on asetettava arvokkaimpaan asemaan. 
LIPUTTAMINEN ULKONA 
Ulkoilmatilaisuudessa voidaan liput nostaa salkoi-
hin ennen tilaisuuden alkua, ellei ohjelmaan kuulu 
juhlallista lipunnostoa. 

Suomen lippu asetetaan muihin lippuihin nahden 
aina arvokkaimpaan asemaan. Sen on oltava kool-
taan vahintaan yhta suuri kuin muut liput. 

Yleisohjeena Suomen lipun hallitsevuuden maa-
raytymiselle voidaan pitaa sita, etta jos lippuja on 
pariton maara, Suomen lippu sijoitetaan keskelle 
rivistoa, muulloin oikeanpuoleiseksi eli edesta kat-
sottuna vasemmalle. 
LIPUTTAMINEN SISALLA 
Sisatiloissa liput tulee asettaa joko kiinteisiin tai ti-
lapaisiin telineisiin siten, etta tangot ovat 30-40 as-
teen kulmassa. Telineet sijoitetaan puhujakorok-
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keen, nayttamon tai muun vastaavan kohteen kah-
den puolen. Milloin telineita on vain yksi, tulee sen 
olla esimerkisi puhujakorokkeen heraldisesti oi-
kealla puolella. 

Sisatiloissa tulee Suomen lippu asettaa arvok
kaimpaan paikkaan, edesta katsottuna aarimmai-
seksi vasemmalle. 

Milloin liput tuodaan juhlahuoneeseen ohjelmaan 
liittyen, kuuluu asiaan tuoda Suomen lippu ensim-
maisena tai siten, etta muut liput asettuvat ensin 
paikoilleen ja tervehtivat viimeisena saapuvaa Suo
men lippua sen saapuessa lippurintaman kohdalle. 

Suomen lipun lahtiessa juhlatilaisuudesta muut 
liput tervehtivat sita ja aloittavat sen yhta aikaa 
Suomen lipun lahtiessa liikkeelle. 
SURULIPUTUS 
Suruliputuksessa lippu on laskettuna puolitankoon. 
Ensin lippu nostetaan salon huippuun ja lasketaan 
sitten kolmanneksen salon mittaa alas, jolloin lipun 
alareuna on salon keskikohdalla. 

Suruliputus suoritetaan kuolinpaivana tai sita 
seuraavana paivana ja kestaa iltaan asti. 

Hautajaispaivana suruliputetaan kello 8 lahtien 
siunaustilaisuuden paattymiseen asti, minka jal
keen lippu nostetaan lopuksi paivaksi ylos. 

LIPPUVARTIO 
Kannettavalla lipulla tulee aina olla lippuvartio. Ta
ma koskee erityisesti Suomen lippua, mutta myos 
vieraiden maiden lippuja ja yhteisqjen lippuja. 

Lippuvartion muodostavat lipun kantaja ja kak
si lipunvartijaa. Kun toinen lipunvartijoista on nai-
nen, nan asettuu lipunkantajan oikealle puolelle. 

Lippuvartioon kuulumista pidetaan kunniatehta-
vana. Siihen valittujen henkiloiden tulee pukeutua 
siististi ja jos mahdollista yhdenmukaisesti. 

Suomen lipun vartijoilla tulee kummallakin ol
la sinivalkoinen airutnauha. Airutnauha asetetaan 

niin, etta miehella se kulkee oikean ja naisella va-
semman olkapaan yli, johon se solmitaan loyhal-
le solmulle siten, etta nauhojen paat jaavat yhta pit-
kaksi. 

Airutnauhana kaytettaan noin 20 cm levyista ja 
2,5 metria pitkaa nauhaa, joka asetetaan siten, etta 
voimakkaampi vari, esimerkiksi sininen on alem-
pana. 

Airutnauhaa ei kayteta virka-, jarjesto- eika kan-
sallispuvun kanssa. 
LIPPUTERVEHDYKSET JA 
KUNNIANOSOITUKSET 
Suomalaisen tavan mukaan lippu ei saa koskettaa 
missaan vaiheessa maata. 
Suomen lipulla tervehditaan 

- tasavallan presidenttia 
- vieraan valtion paamiesta 
- kansallislaulua 
- muun maan kansallislaulua 
- vainajaa siunattaessa ja hautaanlaskettaessa 

Lipulla tervehditaan eli suoritetaan kunnianosoitus 
kallistamalla kantolippu eteen 45 asteen kulmaan. 
Paikalla oltaessa lipunkantaja kaantyy etuoikeaan 
ja kallistaa lipun hitaasti eteen kohtisuoraan rinta-
masuuntaa vastaan, josta asennosta lippu heti nos
tetaan hitaasti ylos ja lipunkantaja kaantyy takai-
sin rintamaan. 

Liikkeella oltaessa tervehditaan siten, etta lipun
kantaja kallistaa lipun hitaasti eteen, josta asennos
ta se nostetaan hitaasti ylos. Tervehtiminen aloite-
taan kuusi askelta ennen ja paatetaan kaksi askelta 
kohteen jalkeen. 

Hannes Sipilainen 

(Lahteena on kaytetty: Suomen Kunnat-lehti 
5/1980; Vaino Ryyppo / Suomen lippu-itsenaisyy-
temme tunnus ja tilaisuuksien juhlistaja). 
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Kerttu Waseliuksen terveiset Kanadasta 

"Elama on suuri seikkailu, mutta tuntuu, etta se 
karkaa pois kasista. Jokainen meista on saanut ai-
kaa - toiset enemman, toiset vahemman. Tata paa-
omaa me kaytamme jatkuvasti, jokainen sekun-
ti nakertaa sita hitaasti mutta varmasti. Yhteista 
meille kaikille on se, etta me vanhenemme." 

Joel Hallikainen laulussaan toistelee puhuttele-
vasti, etta ilta tulee aivan liian pian. "Uusi aamu on 
niin taynna elamaa, etta sita vaikea on ymmartaa. 
Kesken leikkien jos ilta yllattaa, liian paljon koke-
matta jaa. Ilta tulee aina liian pian. Jotenkin sen 
vaistoaa, tieten tahtoin unohtaa, etta ilta tulee ai
van liian pian". 
Tama mennyt vuosi toi meillekin muutoksia sika-
li, etta tammikuussa -10 Nisse sai oikeapuolisen 
halvauksen. Onneksi se rajoittui vain hanen kateen 
ja jalkaan. Han oli kaksi kuukautta sairaalassa ja 
jatkossa nyt tassa Suomalaisella Lepokodilla, sai-
rasosastolla. Tahan asti pyoratuolipotilaana, mutta 
pian on tarkoitus nostaa kavelemaan. Han on ah-
kerasti kuntoututtanut itseaan siina' toivossa, etta 
paasee viela jalkeille. Minulle tuli muutto pienem-
paan asuntoon ja asun kuitenkin samassa pihassa 
ja kayn kaksi kertaa paivassa katsomassa. Nisse on 

oloonsa kovin tyytyvainen ja suurimmaksi osak-
si palveluskunta on suomenkielisia. Nissen tunnet-
tu hyva huumori on taysin jaljella ja hoitajilla on 
hauskaa. Joskus huutelee, etta "missa ne lotat vii-
pyy-" 

Joskus puheissamme tulee sekin esille, etta lak-
simme tanne Kanadaan. Siina suhteessa olemme 
samaa mielta, etta hyvin tuli tehtya. Elama on ol
lut meille lempea kaikin puolin ja siita kiitollisina 
joka paiva kiitamme yhdessa Taivaallista Isaam-
me kaiken hyvan antajaa. Kanada on viela joten
kin saastynyt maailman mielettomiltakin myller-
ryksilta ja luonnonkin katastrofeilta. Puhutaan, et
ta Herra kurittaa kansoja aina silloin talloin. Lie-
ko Kanada sailynyt tahan asti kun tama meidan 
maamme on koostunut monista kansoista. Vain 
pieni joukko intiaaneja on kantavaestoa. 

Me muut olemme maahanmuuttajia tai niiden 
jalkelaisia. 
Lampimat terveisemme teille, Koskelaisten suku-
seuralehden lukijat! 

Toivottavat Kerttu ja Nisse Vancouverista 
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VUODEN 2011 JASENMAKSUT 

Pyydamme maksamaan jasenmaksut ta-
man ohjeen mukaisesti 1.3. mennessa tilille 
Nordea 126230-518535. 
Koskelaisten sukuseuran jasenmaksu 12 € 
ja vapaaehtoinen Karjalan Liiton jasenmak
su 7 € , joka tilitetaan kyseessa olevalle lii-
tolle. 

Nimi 

Viitenumero f£j 

Nimi 
Viitenumero 
Kay tat him viitenumeroa, jotta maksu koh-
dentuu oikealle henkilolle! 

Tulevia tapahtumia 

Karjalaiset kesajuhlat vietetaan Turussa 17.-19.6. 
2011. Kesajuhlien teemana on kulttuurien kohtaa-
misia. 

Kesajuhlien paatapahtumapaikat ovat Kupittaan 
urheilukeskuksen alueella keskustan tuntumassa. 

Kesajuhlien avajaisia vietetaan lauantaina 18.6. 
2011 klo 15 Kupittaan jaahallissa. 

Paivajuhla on sunnuntaina 19.6.2011 klo 15 Veri
tas Stadionilla. 

Vahviala-juhlat pidetaan Lahdessa 3.7.2011. Paa-
juhla on Harjulan Palvelukeskuksessa, Harjulan-
katu 7. Koskelaisten sukuseuran vuosikokous on 
juhlan yhteydessa. 

Hannu Koskelainen 
Miehen tie 
Kunniapuheenjohtajamme Hannu on taman syk-
syn aikana saanut valmiiksi yhdeksannen kirjalli-
sen luomuksensa nimeltaan Miehen tie. Sita voita-
neen kutsua hanen paateoksekseen, silla siina han 
kertoo 300 sivulla elamansa tarinan lapsuuden ja 
nuoruuden Karjalasta alkaen tyoelamassa alku-
aan palkollisena ja sittemmin n. 50 vuotta yritta-
jana vietettyihin vuosiin. Tarkeaa osaa ovat Han-
nun elamassa edustaneet myos erilaiset yhteiskun-
nalliset samoin kuin veteraanien luottamustehta-
vat, joista han myos kertoo. 

Oman osansa saa myos Hannun oma lahisuku ja 
sen evakkovuodet kuin myos Koskelaisten Suku
seura. Tarinaa onkin kokonaisuudessaan n. 300 si-
vua ja paalle viela lanes 30 sivua karjalaista mur-
resanastoa selityksineen. 

Monessa on mies ollut mukana ja varikyllainen 
on ollut hanen elamansa taival, kuten han itsekin 
toteaa. 

Kannattaa tutustua! 

Heikki Koskelainen 

Tahan kaikkeen paasee tutustumaan tilaamal-
la sen Hannulta itseltaan osoitteella Lankilantie 
71, 06450 Porvoo tai soittamalla 019-549 504 tai 
040 352 5325. Kirjan hinta on 25 € + postikulut. 

Onnittelemme 

80 V U O t t a (18.2.2011) 
Eila Nieminen os. Hannola, asuu Lahdessa, 
kotoisin Vahvialan Sipilasta. Juhlat perhepii-
rissa. 

Koskelaiset 
Vast, toimittaja 
Anu-Leena Koskelainen 
anu-leena.koskelainen@nordea.com 
050-385 3053 
Toimittaja/osoitteenmuutokset: 
Raija Putus 
raija.putus@haikko.fi 
Paino 
SaSe Digi, Porvoo 
sserell@nic.fi 
Julkaisija 
Koskelaisten sukuseura ry 
Tilausmaksu 12 € sisaltyy jasenmaksuun 
Karjalan Liiton jasenmaksun kanssa 19 € 
Pankkitili Nordea 126230-518535 


