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Muistelmia Vaivasniemesta 
Karjalainen maaseudun rakennustyyli on paljolti jaa-
nyt vaille julkaistuja muistelmia. Tahan olemme saa-
neet osaltamme korjauksen. Tassa numerossamme jos-
sa "vanhan kansan ihmiset" Toini Ampuja ja Tuovi 
Koskelainen muistelevat eraan perheen elamankaarta 
synnyinsijoiltaan Koskelasta Vanhankylan Vaivasnie-
melle. 

Toimi Ampuja os. Koskelainen 14.2.97: 
Vaivasniemelle muutettiin 1924 Koskelan kylasta Pe-
ramaen talosta. Vaivasniemelle muuttanut perhe kasitti 
11 henkea. Isa Matti 40 v. aiti Alina 34 v. seka 7 lasta. 
Kaarlo 13 v. Eino 11 v. Toini 9 v. Kaino 7 v. Pentti 5 
v. Laura 3 v. Kirsti 1 v. isan isa Antti 73 v. isan aiti An
na 73 v. isan veli Johan 33 v. seka isan sisko Miina 30 v. 

Jatkuu seuraavalla sivulla ... 

V A T V A T O T P M I 1Q"?Q 



Porvoo 30.4.1997 

Hyvat lukijat 
Karjala-kysymys nayttaa jumiutuvan toiveasteelle 
muistojen joukkoon. Mutta me emme kuitenkaan kar-
jalaisina voi tahan noin vain mukautua vaan, haluam-
me pitaa ainakin muistoissamme Karjalan omanam-
me. Niinpa tamankin numeromme olemme omistaneet 
melko paljolti muisteloihin joissa merkittava on Vai-
vasniemen talouskeskuksen synty ja elama seka mei-
dan kohtalonkysymyksemme kotiseudun menetys, sii-
hen johtavine sotineen, josta toinen paaaiheemme. 

Joskaan emme jaa haikailemaan, niin kuitenkin 
voimme sijoittaa menetetyn kotiseutumme muistoj em
me parhaisiin lokeroihin sen kaikkine piirteineen, iloi-
neen ja suruineen. Karjalan menetimme, mutta emme 
milloinkaan oikeutta muistella aikaa Karjalassa. 

Nuoret ovat kuulleet tarinoitamme ja kayneet koti-
seudullamme. Nyt olisi heidan aikansa kertoa juurtu-
misesta nykyisille kotiseuduilleen seka esittaa nakemyk-
siaan sukuseuran toimintaan. 

Tulevaisuus on heidan. 
Elokuun 16. paivana tapaamme Artjarvella. Joten 

siihen saakka lukemiin ja nakemiin. 

Saviseinalevyihin pantiin kanervan pensasta siteek-
si. Kanervan piti pitaa levyt koossa. Levyista tehtiin lii-
an isoja. Ne eivat kuivuneet kunnolla. Kun seinat muu-
rattiin savilevyista, ne sortuivat syksyn sateissa. Talon 
naiset olivat vihaisia moisesta rakentamisesta. Kevaal-
la sortuneet saviseinat ajettiin pellolle. 

Sitten veljekset ostivat Anton Jappiselta (kauppias 
Vanhakylassa) vanhan talon hirret ja rakensivat talon 
hirresta v. 1926-27. Siihen purettiin myos pikku tuvan 
hirret. Yksi kolmasosa valmiista sokkelista jai kaytta-
matta. 

Talon takana, puutarhan ja talon valissa oli aitta. 
Miina tati asui aitassa kesalla. "Pankaa ponka aitan 
oveen" sanoivat, kun Miina tati ja Vilho Ponka riius-
telivat. Talvella Miina ja Johan asuvat alatuvassa. Vaija 
kuoli alatuvassa 77 vuotiaana. 

Sukulaiset ihmettelivat Vaivasniemen ostoa, mutta 
syyna lienee ollut tasaiset pellot yli 10 ha, than koko 
77 ha ja mahdollisuus raivata lisaa peltoa. 

Kun Koskelaiset v. 1924 muuttivat Vaivasniemelle 
niin Laura 3 v. kysyi aidiltaan: "Aiti, aiti onko taa pieni 
talo meidan?" nahtyaan pihassa olevan tuvan. 

Muistiin merkinnyt: 
PEKKA KOSKELAINEN 

... jatkoa edelliselta sivulta. 

Ulkorakennukset olivat valmiina. Asuntona oli al-
kuaikoina pieni tupa noin 4,5 x 4,5 m hirresta. Eteis-
tila oli lauta rakenteinen noin 2 X 4,5 m. Tuvan oike-
assa nurkassa, heti ovesta tultua oli leivinuuni ja hel-
la. Leivinuuni piti tuvan lampoisena. 

Mummolla ja vaarilla oli paasta vedettava sanky, sa-
moin isalla ja aidilla. Lapsille oli tehty laveri jossa he 
nukkuivat siskon petissa. 

Kesalla hyttyset poistettiin tuvasta polttamalla ka-
tajan oksia sisalla astiassa ja sen jalkeen tuuletettiin. 

Niilo veli kuoli vahan yli vuoden vanhana 4.8.27 ja 
mummo Anna 17.8.27. Mummo itki kovasti Niilon 
kuoltua ja valitti: "Mummon kulta jatti Mummon". 
Kun Kirsti oli 4 v. vanha nan katseli karpasia ikkuna-
ruutujen valissa. "Ne on kesyja karpasia, niita ei saa 
tappaa". Mummon hautajaiset olivat Tervahaudalla 
noin 3 km paassa Vaivasniemelta. Aiti Alina lahti sielta 
yksin lypsamaan lehmia, han eksyi metsaan kun ei ol
lut koskaan kaynyt pois Vaivasniemelta. 

Tuovi Koskelainen 15.2.97: 
Peramaen talo Koskelan kylassa alkoi kayda pieneksi 
kun Matti ja Alina Koskelaisen perhe lisaantyi. 

Rintelan Juhana, iso isan veli halusi lopettaa maan-
viljelyn ja myyda maat Peramakelaisille. Matti Koske
lainen olisi ostanut maat kun ne olivat Peramaen mai
den vieressa mutta Emma, Rintelan Emma ei antanut 
myyda niita Peramakelaisille. Kivelan Heikki osti Rin
telan talon. 

Myllysen Anton osti Peramaen talon, myohemmin 
se oli Puntan Leolla. Matti ja Johan Koskelainen osti
vat Vaivasniemen talon Kauppilan perikunnalta. Mikko 

Kapaojan kaivutyo 
ja muutakin tarinaa 

Kapajarven suoalueen ja Nisajoen tulva-alueen kuivaus 
tyot aloitettiin Nisajoen perkauksella. Veden kulun es-
tanyt koskiosuus louhittiin syvemmaksi ja al aval I a nii-
tylla kulkenut jokiosuus ruopattiin 1937. 
Kavin usein katsomassa ruoppaajalaitosta. Elevaatto-
rihihna jossa oli isoja kuppeja, kulki kuin nykyiset rul-
laportaat. Se toi alhaalta kaivusyvyydesta mutaa ja yl-
haalla kaatoi mudan kupista peltikouruun, jota myo-
ten muta kulki kuin liukumakea noin 20 metrin paa-
han ruoppaajasta. 

Kapaojan kaivu aloitettiin -38. Tyo suoritettiin ka-
sityona. Kaivuryhma kasitti 1-4 miesta, riippuen tyo-
kohteesta ja maamaarasta. Kaivupituus oli 10 metria. 
Tyo oli urakkatybta. Kaivettu maamaara oli ansion pe-
ruste. Maan laatu oli hinnoiteltu. Palkka tuli vain hy-
vaksytysti tehdysta tyosta. 

Siihen aikaan ei tyomaaruokaloita ollut. Kaivuumie-
hilla oli evaat matkassa. Siskoni Laura kavi kahvikau-
palla kaivuualueella. Koriin oli laitettu puolenlitran 
kahvipulloja villasukan sisaan jotta kahvi pysyisi 1am-
pimana. Pullollinen maksoi 50 pennia. Kauppa kavi. 

Rakennuttajan, Viipurin maanviljelysinsinooripiirin 
toimesta oli kaivuutyota varten toimitettu tyokalut. La-
pioita, kourulapioita, reikakourulapioita, hakkuja ja 
kankia oli varastossa. Varasto oli sijoitettu Vaivasnie
melle, vanhaan ns. alatupaan. Varastonhoitajana toi-
mi veljeni Eino. Han kirjasi ylos luovutetut tyokalut 
ja vaihtoi rikkoutuneet uusiin. 

Kaivuumiehet olivat osittain majoittuneet lahialu-
eiden taloihin. Meillakin oli 2 tai 3 kaivuumiesta yota. 

Naapurin tytto Tyyne Ampuja sai tulevan miehen-
sa Braggen, heille majoittuneesta kaivurimiehesta. 
Bragge oli myohemmin tyossa Imatran rautatehtaal-



Kuvassa vasemmalta Olavi Hauhia, Niilo Hamalainen ja Pentti Koskelainan Kapaojan kaivuutyossa. 

Kesalla -39 tie Vaivasniemelle oli kunnossa. Eino 
Ampuja oli saanut n. 2 hehtaarin tontin Vaivasniemelta 
ja rakensi taloa. 

Ensimmainen auto Vaivasniemella oli, kun Eino vel-
jeni kavi jonkun porukan kanssa kantti x kantti au-
tolla kesalla. Kallelle ja Saaralle syntyi tytto Kaija 
3.8.39. Ensio Ronimus toi Saaran lapsineen Vaivasnie
melle, viikon kuluttua, Opel Kadetilla. 

Syksylla -42 kavin Kallen ja Saaran luona. Tuulas-
tettiin Kapajarvella. Kalle oli tehnyt ruuhen. Kokassa 
oli teline ja siina petromaksi. Soudin hiljaa tyontaen. 
Kalle seisoi atrain kadessa tarkkaillen petromaksin va-
laisemaa kohtaa vedessa. Vetta oli vahan. Rannat ma-
talia. Vesi oli ruskeahkoa mutta yllattavan lapinaky-
vaa. Ohilyonteja oli mutta 2 haukea saatiin. 

29.5.91 kavin ensikertaa luovutuksen jalkeen Vaivas
niemella. Tien paikka suolla oli havinnyt kasvaneen 
turpeen sisaan. Reunaojien hahmot paikansivat koh-
dan jossa tie ennen kulki. Kapajarvi oli taynna vetta. 
Lintujen laulu kiiri jarven yli. Kapaojan reunakoivi-
kot olivat kuolleet. Kapaojan ylitys tuotti vaikeuksia. 

5.6.93 kaytiin uudestaan Vaivasniemella. Olin varan-
nut virvelin mukaan ja ajatellut kalastaa Kapajarves-
ta hauen! Kapajarvi oli kuiva? Vain pieni oja kulki jar
ven pohjalla. Selitys tapahtuneesta oli etta Kapajarven 
alueelle oli tullut tai tuotu majavia joku vuosi aikai-
semmin. Maiavat olivat Dadonneet Kanaoian Vaivas-

Koskelan suku ja Koskelaiset 
Viime lehdessamme kyselimme Virolahdelta peraisin 
olevan Koskelan suvun juuria. Siihen on nyt saatu sel-
vitys. Asiasta kirjoitti meille Koskela-suvun sihteeri 
Unto Koskela. 

Virolahden pitajassa oli myoskin Koskelan kyla. Se 
sijaitsi nykyisen Yla-Urpalan tulliaseman seutuvilla ja 
jai siis Venajan puolelle pakkoluovutetussa Karjalas-
sa ja siella kavivat Koskelan suvun jasenet kotiseutu-
matkalla. 

Koskela-suku on sinansa vanha suku ja Unto Kos
kelan lahettamassa selvityksessa suvun kantaisa Mat
ti Rualdinpoika mainitaan maaveroa maksavana isan-
tana vuonna 1638, eli samoihin aikoihin kuin Koske-
laisten kantaisa Thomas Henrichsonkin eli Tuomas 
Heikinpoikakin. 

Ensimmaisessa Virolahdesta tehdyssa henkikirjas-
sa vuonna 1638 on Koskelan suvun kantaisan nimi 
MATTI MATINPOIKA. Hanet mainitaan Kiiskilah-
den Matti Raualdinpojan autiotilan isannaksi. Han on 
ottanut rappiotilan viljelykseen ja saanut 27.3.1636 
kahden vuoden verovapauden, jota jatkettiin myohem
min viela vuodella. Kiiskilahdessa oli siihen aikaan vain 
nelja taloa. Matti Matinpojan talo oli jarjestyksessa 
neljas, ja se saikin myohemmin rekisterinumerokseen 



TORJUNTAVOITTO VIIPURIN-
LAHDELLA KESALLA 1944 

Kotiseutu sotanayttamona 
Sukuseuran kotiseutumatkojen yhteydessa on usein py-
sahdytty Karppilan hautausmaalla ja luonnonkauniilla 
Harjuniemella. Sen sijaan sodassa kovia kokeneilla Vii-
purinlahden kauniilla saarilla ei juuri ole paasty kay-
miian. Harva myoskaan tietaa, etta nama tienoot oli
vat kesalla 1944 erittain kovien taistelujen naytlamo-
na ja etta Viipurinlahden ja erityisesti Harjuniemen, 
Hapenensaaren ja Piispansaaren puolustuksesta hei
nakuun 9:tena paattyneet taistelut asettuvat sotahis-
toriassamme merkitykseltaan Yuosalmessa ja Ihanta-
lassa saavutettujen torjuntavoittojen rinnalle. 

Viipurinlahdella heinakuussa saavutettu torjunta-
voitto oli ratkaiseva koko sodanjalkeiscn historiamme 
kehityksen kannalta. Naita taisteluja kuvaa ye-eversti 
Matti Koskimaa viime vuonna ilmestyneessa kirjassaan 
"Torjuntavoitto Viipurinlahdella kesalla 1994". Seu-
raava kuvaus perustuu paaosin tahan kirjaan. 

Koskimaa toteaa kirjassaan Suomen kohtalon, isan-
maan itsenaisyyden ja kansamme olemassaolon olleen 
kesakuun 1944 jalkipuoliskolla todella veitsen teralla. 
Kannaksen joukot olivat kesakuun 10. paivana alka-
neen suurhyokkayksen jalkeen joutuneet vetaytymaan 
Viipuri-Kuparsaari-Taipale (VKT)-linjalle. Vastuu Vii
purinlahden suunnan puolustuksesta oli 22.6. alkaen 
V Armeijakunnalla, johon kuuluva Jalkavakirykmentti 
61 ryhmittyi Tienhaaran niemelle ja sita tukeva tykis-
to Hovinmaan alueelle. Rannikkolohkoa puolusti Rat-
suvakiprikaati alueenaan vasemmalta Ykspaanjoki 
Hovinmaalta Viipurinlahteen saakka ja oikealla Sak-
kijarven Nisalahden edessa oleva Niskapohjan niemi. 
Reservina Tervajoen - Vahvialan alueella oli 10 Divisi-
oona. 

Viipuri oli menetetty 20. kesakuuta ja venalaiset jat-
koivat hydkkaystaan Sorvalin ja Linnansaaren kautta 
tavoitteenaan paasta Kivisillan salmen yli Tienhaaran 
niemelle, josta se olisi paassyt seka Helsingin etta Lap-
peenrannan maanteille. Maihinnousun pysaytti kuiten-
kin juhannusviikolla 35-vuotiaan, maineikkaan eversti 
Alpo Marttisen johtama Jalkavakirykmentti 61. Na
ma asemat pidettiinkin aina 4. syyskuuta solmittuun 
valirauhaan saakka. Tienhaaran niemen pysyminen 
suomalaisten kasissa oli perusedellytys myos Ihanta-
lan torjuntavoitolle. 

Venalaisten Leningradin rintaman komentajalla oli 
kaytettavissaan kolme armeijaa. Naista oli 21. Armei-
jan 23. Armeijan tavoitteeksi asetettu valloittaa ensin 
Viipuri ja sen jalkeen saavuttaa jo 28.6.1944 mennes-
sa Imatran - Lappeenrannan - Virojoen tasa. Seuraa-
vassa vaiheessa piti ottaa haltuun Kymijoen tasa ja 
marssia Helsinkiin. Suomalaiset pysayttivat kuitenkin 
venalaisten aikeet ensin Vuosalmella ja Tienhaarassa 
ja sitten Talin-Ihantalan taisteluissa. 

Kun venalaisille kavi selvaksi ettei lapimurto Ihan-
t a l a n suunnassa o n n i s t n . a n t n i T ^ n i n e r a d i n r i n t a m a n 

niemen valiset saaret seka ottaa haltuunsa sillanpaa Ni
salahden - Tervajoen valilla seka vallata Tienhaaran 
alue. 

Puolustuksesta vastaavan V Armeijakunnan paa-
puolustuslinja ulottui Viipurin Kivisalmesta Turkinsaa-
ren ja Hapenensaaren etelapaan kautta Nisalahden 
edessa olevaan Niskapohjan niemeen. Taistelu Viipu
rinlahden saarista alkoi 30.6. hyokkayksella Suonion-
saareen ja Ravansaareen. Venalaisten materiaalinen sa-
moin kuin miehiston ylivoima oli murskaava, joten 
puolustajien tehtava oli linnoittamattomilla saarilla 
mahdoton. Saaret menetettiin kovien taistelujen jal
keen heinakuun alussa ja puolustajat vetaytyivat Uu-
raan saarilta. 

Taistelut jatkuivat sen jalkeen kiivaina vihollisen val-
mistautuessa ratkaisevaan maihinnousuun mantereel-
le Tervajoen ja Vilaniemen alueille. Heinakuun 6. pai
vana torjuttiin hyokkaykset Essaareen ja Koivusaareen. 
Samana paivana olivat toisena hyokkayskohteena Ha-
penensaari ja Vasikkasaari. Namakin hyokkaykset tor
juttiin. Seuraavana paivana vihollinen hyokkasi uudel-
leen voimakkaan tykistotulen tukemana laivoin, tyk-
kivenein, maihinnousualusten ja moottorivenein Ha-
penensaareen ja Harjuniemeen. Huolimatta useista tu-
hotuista maihinnousualuksista vihollinen paasi Hape-
nensaareen, josta se kuitenkin ajettiin heinakuun 8. 
paivan aamulla kokonaan pois. 

Seuraava ja ratkaiseva taistelu kaytiin 8-9. heinakuu-
ta, jolloin venalaisten 59. Armeija yritti raivokkaasti 
tunkeutua mantereelle Niskapohjan - Hapenensaaren 
valilla. Suomalaiset olivat kuitenkin jo viikkoa aikai-
semmin saaneet aseapua Saksasta presidentti Rytin 
omissa nimissaan solmiman Ribbentrop-sopimuksen 
johdosta. Lisaksi Virosta oli tullut avuksi saksalainen 
122. divisioona (Greif), joka otti rintamavastuun 
Ahokkaan ja Nisalahden valisesta linjasta. Vihollinen 
tuhottiin nyt jo vesilla ja viimeistaan rantaviivalla ty-
kiston ja suora-ammuntatykkien tulella. Nain oli 59. 
Armeijan yritykset tunekutua Viipurinlahden yli tor-
juttu lopullisesti. Hyokkayssuunnitelma oli siten epa-
onnistunut eika antanut venalaisille mahdollisuutta 
paasta Tervajoelta Haminan - Helsingin maantielle ja 
toisaalta Tienhaaran kautta Lappeenrantaan. 

Heinakuun 10. paivan jalkeen ei puna-armeija enaa 
yrittanyt maihinnousua ja venalaiset saivat tyytya pi-
tamaan sen hetkiset asemansa. Suomalaisilla oli edel-
leenkin hallussaan kaksi kolmasosaa siita alueesta, joka 
sitten - samalla tavoin kuin v. 1940- jouduttiin luovut-
tamaan Neuvostoliitolle. 

Viipurinlahden saarille ei ennen neuvostovallan ha-
joamista juuri paasty katsomaan, milta siella nyt nayt-
taa. Ravansaaresta soutuveneella Harjunpaahan pelas-
tautunut luutnantti Maunu Hanstrbm kertoo Koski-
maan kirjassa kuinka "muutama vuosi sitten kavim-
me me, muutamat rakuunat, Ravansaaressa. Koko saa
ran np i t t i tnnVlpn m^tc i i Xalr^t r\1i\/Qt t ^ f l n n t i p p t o m m ^ V o 
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FILIP KOSKELAINEN 
Muistelmia 1884-1949 

s. 30.8.1878 
Yiipurin maalaiskunnassa Lihaniemen kylassa. 
k. 26.8.1949 
Laukaassa. 
Filip Koskelaisen paivakirjasta, puhtaaksi kirjoittanut 
pojan, Eino Koskelaisen tytar Liisa Kankaanpaa. (Ly-
hennelma: Pekka Koskelainen). 

FILIP KOSKELAINEN 
Syntyi ja kasvoi mieheksi Lihaniemessa, Suomenlah-
den rannalla. Heilla oli pieni maatila, hyvaa maata, 
mutta huonosti hoidettu. Perhetta oli 8 henkea. Tila 
olisi elattanyt heidat reilusti, mutta vaija ja isa kavi-
vat ansiotyossa ja unhoittivat maatyot tekematta. Leh-
milta loppuivat heinat aina ennen kesaa. 

1886 8 vuotta vanhana sain vakituisen toimen pai-
menena. 

1888 10 vuotta vanhana, pantiin tekemaan kaikkia 
maatalontoita, heinan niittoa, puintia varstoilla, ym. 
Paivat oli pitkia. 

... jatkoa sivulta 4. 

Sodan ajalta on kaytettavissa harvinainen muistel-
ma Benedict Zilliacuksen kirjassa Vuoren Varjo. Sii-
na tama Hapenensaaren kartanon poika kuvaa kayn-
tiaan sukunsa vapaa-ajan paratiisissa heinakuussa 
1944, pari viikkoa saaressa saavutetun torjuntavoiton 
jalkeen. Talla kertaa Zilliacus tuli vanhemman veljen-
sa kanssa Hapenensaareen nuorena tulenjohtoupsee-
rina pitkin ponttoonisiltoja, joita pioneerit olivat ra-
kentaneet paasaaren valisten pienten niittysaarten ket-
juun. Kaikki rakennukset olivat palaneet ja saaren kuu-
luisat yli 100 omenapuuta paleltuneet talvisodan aika-
na. "Nyt than oli miehittanyt saksalaisten Greif-divi-
sioonan rykmentin 409 yksi komppania. Saksalaisten 
korsut ja yhdyshaudat rikkoivat kranaattien runtele-
man vanhan puiston nurmikentat. Suomalainen tulen-
johtoryhma taas oli suojautunut omenapuiden taka-
na kohoavalle kukkulalle, jossa me olimme leikkineet 
lapsuutemme intiaanileikkeja. Ja kun menimme liki ki-
vilohkareista rakennettua komeaa aallonmurtajaa, joka 
oli suojannut huvi- ja hyotyveneita Ravansaaren vas-
taiselta ulapalta, saimme vene-sataman toiselta puo-
lelta lapsuutemme uimakallioilta vastaamme venalais
ten kivaaritulen. Kaiken ylla leijui kuvottava, imela pa-
laneen haju." 

Viipurinlahden taistelut ovat kunniakas osa histori-
aamme ja tarkea osa suomalaista olemassaolon tais-
telua. Vaikka sota havittiin ja Karjala menetettiin, Suo-
mea ei vieraan vallan toimesta miehitetty: vapautem-
me sailyi. Suurin kiitos tasta lankeaa sotiemme vete-
r a a n e i l l e S n n m e n s n d a n i a l k e i n p n t a l n n d p l l i n p n ia v h -

1895 Isa kuoli, olin 17 ja veljeni 20. Komento muut-
tui. Me rupesimme viljelemaan maata paaelinkeino-
na. Sivutuloja hankittiin ansiotyolla ja kalastuksella. 
Mina aloitin kirvesmiehen ammatin. 

Kahdeksantoista vuosisadan lopulla perustettiin Li
haniemen nuorisoseura. Mina olin puheenjohtajana 
2-3 vuotta. 

1907 Perustettiin Lihaniemen tyovaenyhdistys ja sil-
loin jai nuorisoseura toisten haltuun. Olin rahaston-
hoitaja. Ensin tehtiin lava. Seuraavana kesana ruvet-
tiin hommaamaan taloa. Tervajoen Repolasta ostettiin 
hirret 1 mk 25 pennia kappale. Talkoilla hakattiin ra-
kennus valmiiksi. 

1907 27 vuotiaana menin naimisiin. Kesalla kavin 
lautatarhan toissa ja talvella tein kirvesmiehen toita. 

1912 Ostin hevosen, muutin Viipuriin ja rupesin 
kuormaajuriksi. Menin Ita-Suomen Rautakauppaan 
paivapalkalla. 

1914 Menin pirssiin "yleison palvelukseen". Asuin 
vuokralla. Sitten innostuin talon hankkimiseen. Sain 
tontin Monrepoon alueelta. 

1914 Alko Euroopan sota. Mantsurian kukkuloil-
la. Kun sota alkoi, niin Viipurista ihmiset saikahtivat 
ja alkoivat painua Savon perukoille. Minunkin piti lah-
tea viemaan ihmisia pakoon. Niilla oli niin kiire ettei-
vat ehtineet ottaa mitaan mukaan. Kiireempi kuin 1939 
evakkoon lahdettiin. Taloa tein ilta- ja pyhatyona. Ke-
vaalla aloitin, marraskuussa mentiin asumaan. 

Liityin ajuriosaston jaseneksi. Olin johtokunnan ja-
sen. Sitten puheenjohtaja pari vuotta. Sen jalkeen ra-
hastonhoitaja. Piti kantaa jasenmaksut ja puhelin-
osuusmaksut. Hevoshuusholli menestyi hyvin 19 vuo-
den aikana. Mina pidin hyvat hevoset ja vahvat ajo-
kalut. Minulla oli aina toita. Aamulla kala-ajossa, pai-
valla muita toita. Siella Likolammella oli kaksi ajuria. 

1920 Tehtiin Monrepoon kentalle tyovaentalo. Tal-
kootyona. Oli johtokunnan jasen 1929 saakka. Talo 
poltettiin. Siina meinasi palaa vahtimestari perheineen, 
kun ulosmeno oli pantu tarkoituksella palamaan. Tyo-
vaen toiminta meinattiin lopettaa silta kulmalta. Vah-
timestarille kerattiin rahaa ja han sai korvauksen va-
hingoistaan. Porvareilta ei rahaa pyydettykaan. 

Talo oli vakuutettu ja silla rahalla paastiin tekemaan 
uutta taloa. Uusi talo oli kaksi kertaa suurempi ja ar-
vokkaampi kuin se entinen, ja nimeltaan "Valkoinen 
talo". 

Alkoi se kommunistin jahti. Toiminta talolla lope-
tettiin. Pankki takavarikoi talon ja vuokrasi Suomen 
armeijalle. 

1923 Perustettiin Likolammelle Auto-osuuskunta. 
Mina olin ensimmainen perustaja. Sorvalissa ja Tam-
misuolla oli jo perustettu Auto-osuuskunnat. Likolam
mella harjoitti liikennetta yksi venalainen. Pyysimme 
hanta alentamaan taksaa 150 pennista, vaikka se oli 
vain 1 markan matka. Ei suostunut. Saimme osuusra-
haa kokoon 5000 markkaa. Se riitti kasirahaksi. Ford 
saatiin vapunpaivaksi. 1 markan taksalla tienattiin en-
simmaisena paivana 1500 markkaa. Venalaisen auto-
I n X^ari ri a l n n n i n ciiV» a i l 



1929 Tuli pula-aika. Vei autot ja tallit. Muutin maalle 
Lihaniemeen. Kotitila meni jakoon. Sain 8,5 ha maa
ta. Laitoin talon, saunan ja navetan, seka liiterin ja kel-
larin. Rupesin viljelemaan maata. 

Se ensimmainen talo oli komea, 5 huonetta, lasive-
ranta ja eteinen. 

1938 Olin jo yli 60:n ja jalkavaivainen kun myin 
maan mutta en taloa. Rupesin huvikalastajaksi. Lai
toin navetan tilalle toisen talon. En kerinnyt asua siel-
la kuin 5 kuukautta kun piti lahtea evakkomatkalle. 

1939 Joulukuun 6. paivana kello 2 piti lahtea evak
komatkalle ja jattaa kaikki mita oli elamassaan saa
nut kasaan. Kun painoin oven kiinni, ei ollut repussa 
muuta kuin 2 leipaa ja huovikkaat. 

Alasammen asema. Juna lahti kello 6. Ei tiedetty 
mihin meita viedaan. Simolassa oltiin yota. Meidat vie-
tiin Jyvaskylaan. Sielta Muuramen nuorisoseuran ta-
lolle. Taalta ruvettiin jakamaan: keta vietiin tyotupaan, 
saunakammariin tai kanatupaan. Ei kukaan saanut oi-
keaa asuntoa. Meidan asunto Saarenkylassa oli niin 
kylma ettei saanut nukutuksi. 

1940 Muutettiin Jyvaskylaan. Poika oli saanut tyb-
paikan. 

1941 Rupesi paasemaan Viipuriin takaisin. Loka-
kuun 26. paivana oltiin Viipurissa. Asuimme talven Li-
kolammella. 

1942 Kun muutin Lihaniemeen, oli kaikki poltettu. 
Kaksi taloa, sauna, kellari ja liiteri. Menin naapuriin 
asumaan. Ostin valtiolta hirret ja sahautin laudoiksi. 
Rakennushomma lahti taas kayntiin. 

1943 Se oli neljas talo, mika piti jattaa. Toisen ker-
ran lahdettiin kesakuun 18. paivana. Lihaniemen lai-
turilta moottoriveneella Turkinsaareen. Sielta autot vei-
vat Tervajoen palokunnan talolle. Vartuttiin 2 paivaa. 
Sitten noin 30 linja-autoa veivat Kaitjarven asemalle. 
Vartuttiin taas 2 paivaa. Juna lahti ja toi meidat Noor-
tnarkkuun. Vartuttiin paiva. Sitten meidat vietiin Kai-
rilan kylaan. Se kyla oli Jumalan selan takana. 15 km 
kauppaan. Ei liikennevalineita. Kaikki Lihaniemelai-

set jattivat sen kylan ja tulivat Porin ymparistolle. Mina 
muutin Jyvaskylaan. 

1944 Helmikuussa laksin Poriin. Vuokrasin sauna-
kammarin Pihlavassa, Pohjanlahden rannalla. Haus-
ka paikka kesalla, talvella tahtoi palentua. Asuin 10 
kuukautta. Kalastin ja tein kunnalle halkoja 150 mot-
tia. 

1945 Marraskuussa sain asunnon Riskalasta, vahan 
parempi. Tama evakko-olo on mita kurjinta maailmas-
sa. Jos menet tyota hakemaan, niin aina saat huonoim-
man tyomaan. Jos menet kauppaan, sielta ei saa sita, 
mita tuttaville ja paikkakuntalaisille annetaan. Ne pi-
detaan tiskin alia. 

1946 Elokuussa taytan 68 vuotta. Olen iltapaivan 
miehia. Taalla Riskalassa olen tehnyt mottia. Tahtoi-
sin elaa niin kauan, etta saisin laittaa oman mokin, etta 
saisi kotona kuolla. Lokakuun 2. paivana ostin ison 
talon Riskalasta. Siina on kuusi asuntoa ja pieni kaup-
pa. Asunnoissa on sellaisia elajia, etta kaikille pitaisi 
antaa lahtb. Juodaan ja riidellaan. 

1947 Olin ' Aasrammin' ' virmassa ybvahtina kolme 
ja puoli kuukautta, sitten talot valmistuivat. Tein 40 
m3 halkoja. 

1948 Talvella yritin kalastaa. Vahan sai. Oli kipeat 
jalat. Lopetin homman. Sitten tein sarraimen 10x7 m 
ja halkoliiterin 4 X 4 m Hiitolan isannalle. Hikista tybta, 
kaikki parrut oli veistettava. 

Kesalla mbin Riskalan talon. Ja laskin sita omaa ko-
tia etsimaan. Ajelin junalla ja rivatilla, kuljin jalkai-
sin. Viikon. Sitten lbysin pienen talon. Vaasan laanis-
ta, Laukaan pitajassa, Petruman kylasta. Tassa on 2 
huonetta. Tasta tulen pitamaan. Tama talo on maan-
tien laidassa. Kylan keskustassa. Tama on jarven ran
nalla. Ihanalla paikalla. Muutimme Marraskuun 6. 
paivana. Mina toivoisin, ettei enaa tarvitsisi muuttaa 
ennen kuin saa "puupal ton" paalle. 

FILIP KOSKELAINEN, kuoli 26.8.1949 

Kylan tietaja ja katilo 
Hyvinkaalla elakepaiviaan viettava opettaja Veijo Sep-
panen on luovuttanut lehdellemme tatinsa Lyyli Tu-
rusen os. Koskelainen, 90-vuotispaivan kunniaksi An-
ialan Sanomissa v. 1986 olleen haastattelun, jonka jul-
(aisemme tassa lyhennettyna. Otsikkomme sana tie
taja viittaa osaltaan myos Lyyli Turusella olleeseen ky-
<yyn aavistaa tulevia tapahtumia, mutta tassa keski-
ytaan vain hanen toimintaansa katildna. 

^iipurista Anjalaan 
^uorena tyttona Viipurissa Lyyli paatti, etta han kier-
:aa lapi kaikki Suomen laanit ennen kuin asettuu aloil-
een. Aivan joka laaniin han ei kuitenkaan ennattanyt, 
/aan paatyi Anjalaan Helsingin, Liperin, Suojarven, 
• la lm in ia P n r i n k a u t t a K a i k i l l a n a i k k a k n n n i l l a h a n 



Juho ja Amanda Koskelainen perhekuvassa. Edessa Juho ja Amanda seka Agnes tyttdnen. 
Takana vasemmalta Siiri, Lyyli ja Jenny. 

Lyyli onkin hallinnut hyvin kaikki kotimaiset, suo-
men, ruotsin ja venajan. Viipurissa ei ennen sotia juuri 
parjannyt ellei osannut venajaa. Lyylin aiti oli taas ko-
toisin Helsingista ja opetti tyttarelleen ruotsia. 

Katilo on mahtinainen 
Katilo oli ennen sotia ja viela niiden jalkeenkin tarkea 
henkilo kylassa. Lasten maailmaan saattamisen lisak-
si katilo toimitti usein laakarin, sairaanhoitajan ja 
opettajan virkoja. Katilon sanaa kuunneltiin ja totel-
tiin. Usein oli syytakin, katilo osasi antaa neuvoja 
lasten- ja taloudenhoidossa. 

— Suojarvel ja Salmis ol sellane tapa, et katilo ku 
laks talosta, aiti pes katilon kadet ja kuivas uutee pyyh-
keesee. Mie kysyin, et minka takkii hyo si taval tek. 
Lapsesta tul kuulemma puhas ja hyva ihminen ku ka
tilon kaet pest ii. 

Katilo sai ennen autojen yleistymista monenlaista 
kyytia. Keskella yota sai lahtea hevospelilla, potkukel-
kalla, pyoran tangolla tai moottoripyoralla sinne, missa 
apua tarvittiin. Tapoihin kuului, etta katilo haettiin ko-
toa. 

— Miun ennatys on se, et yhten yona olin kolmes 
synnytykses. Siina mentiin hevoskyydilla ympar kylaa. 

Lyyli Turunen tuli katiloksi Anjalaan ennen sotia. 
Talvisodan aikana Lyyli perheineen asui Anjalan ala-
kylassa kahden huoneen ja keittion asunnossa. Samas-
sa asunnossa asuivat myos Lyylin sotaa paenneet van-
hemmat ja sisar kolmen lapsensa kanssa. Lisaksi Lyy

lin apulainen mahtui samaan asuntoon. Myos neuvo-
la toimi samassa rakennuksessa, kunnalla ei ollut muu-
ta paikkaa tarjota. 

— Oottavat aidit istu keittidssa ja miu oma stinky 
toimi tutkimuspdytana. Suurimmat vaikeuet ol kuiten-
kii ruuanlaitos. Huusholliin pit ostaa suurii kattiloita, 
et saatiin ruokaa koko porukalle. 

Vuonna 1940 rakennettiin kunnantalo, johon tuli 
myos katilon asunto ja erilliset neuvolatilat. Vilske ja 
vipina katilon asunnon tienoilla kuitenkin jatkui, sei-
nan takana majailivat paloauto, Osuuskaupan kuor-
ma-auto ja Anjalan putkan kulloisetkin kayttajat. 
Monessa mukana 

— Mie oon semmone ihmine, et miulpittaa ain olla 
jottai muutakii tekemista ku pelkii katildtdita. Mie oon 
ollu kova tekee kasitoita ja oon kuulunut erilaisii yhis-
tyksii. 

Lyyli on kuulunut Anjalan kirkkokuoroon ja toimi-
nut Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anjalan osas-
ton puheenjohtajana, Liperissa han kuului nuorisoseu-
ran naytelmakerhoon. Anjalassa han on toiminut usei-
den lehtien asiamiehena. Sota-aikana Lyyli oli muka
na Lotta Svard-yhdistyksessa. Han huolehti villojen ke-
ruusta ja sukkien ja sormikkaiden kudottamisesta. 
Rintamalle lahetettiin pehmeita paketteja. 

— Kotkalainen laakari miulle ehotti et tee kirja. Mut 
miulle elama on aina olt niin tydntayteista, ettei miul 
oo olt aikaa miettii kirjan tekkoo. Ain o olt jottai muu-
ta. 

Muistoja kilpaladuilta 
Koskelan kylassa ymmarrettiin urheilua. Joka talviset Ruukin ja Kylan valiset, seka Vahvialan kansakoulujen vali-«t*i h i i h t n k i l n a i l i i t n l i v n t tnlvi«pn n r h p i l i i n k n k n L n h t i s i .Tn T T k n n m i i p l l i i m i i p n l i i c k i i k i l n ' i i l i i t n l i v n t v n h v a h p r m n i e i l l p 



Niilla suksillako lienen lasketellut Ukonmaen suures-
ta hyppyrista jo 8-10 vuotiaana josta kansakoulupo-
jista vain Sinkkalan Lasse uskalsi, ja Jokelan Erkki 
suojasaalla sen yhden ainoan kerran. Kun sitten maen-
laskukilpailut alkoivat sain hypata aloitehypyn. Sep-
pelan Jussi, innokas TUL:n miehia kuulutti tuohitor-
vella korokeelta: "Nyt kylan ainoa naishyppaaja hyp-
paa". En muista kaatuneeni kuin kerran ja silloinkin 
vasta Anttilan tasaisella pellolla. Vauhti sina pakka-
saamuna oli hirmuinen ja olkapaahan sattui. Toinin 
vanha flaneeli hame oli sopivasti jaassa ja se antoi mu-
kavasti tukea polvilleni. 

Naina vuosina -37-38 oli Ylijoen tuvan seinalla ko-
mea ilmoitus neljan pitajan valisesta hiihtokilpailus-
ta: Sakkijarven Ahjo, Miehikalan Vilkas, Ylamaan 
Pyrkijat ja Vahvialan Kiista. Sita katsellessani urhei-
lukuume sai otteensa ja alkoi nousta. Muistin taman 
aina kun tapasin monissa kilpailuissa myohemmin Yla
maan Rummun tytot ja Kieron Sannan. Aitini tapasi 
sanoa leikillisesti: "Si se vaa hiihtelet, mut Rummu ty
tot ne kehraa pellavii taha aikaa vuuvest." 

Vuonna -38 oli pitajan kansakoulujen valiset hiih-
dot Tervajoella. Kavimme etukateen katsomassa latua. 
Opettaja Hanna Heimosella oli jarki paassa, ja tuo 
viikkoa ennen Tervajoelle ja takaisin hiihdetty matka 
meille antoi seka kuntoa, etta intoa. Perilla op. Liinu 
Sutinen syotti meidat koululla ja antoipa viela oppaan-
kin ladulle. Ayravaisen Esteri lettipainen lyllero puur-
si jonon karjessa, eika meita suinkaan vauhti hirvitta-
nyt. 

Kilpailu meni sitten hienosti seuraavalla viikolla. 
Voitto tuli, vaikka olin vasta toisella luokallani kou-
lussa. Palkintojen jaossa sitten opettaja Mauno Hur-
me nosti ilmaan ja sanoi: ' 'Katsokaa nyt tata tyttoa! ' ' 
Toinin kippurakarkiset huopakengat olivat suuret ja 
rikkinaiset. Haveten niita yritin ehjemmalla peitella. 
Koko Koskelan kyla oli haltioissaan, enka oikein tien-
nyt miten suhtautua tahan akilliseen sankaruuteen. 

Hanna Heimoselta sain paljon tehtyja kolttosia an-
teeksi. Enka itsekaan enaa pahalla muistanut ankaran 
puoleista tukistusta, jonka sain kuin kavelin Sipilan sil-
lan kaiteilla Hautuumaalle tehdylla kouluretkella. Hi-
daskulkuisena opettaja huusi kimotti jo kaukaa ja la-
hemmaksi tullessa tuli kohti, vaikka tunsi tietavan, ky-
syi kuitenkin: kuka se oli? Joukko oli hiljaa ja olisi 
kylla muistanut, jos olisi joku nyt suunsa avannut. 

Tuli sota ja evakkovudet. Poytyan Mustijoella ehdin 
viela talven -40 viime lumilla voittaa sen koulun kil-
pailut ja Suojeluskunnan naisten sarjan kirkonkylas-
sa. Kolme kilpailua ja kolme voittoa siihen asti. 

Palasimme takaisin Karjalaan. Kilpailin -44 ahke-
rasti. Karjalan Liiton kilpailussa rantasateessa Viipu
rissa tuli toinen sija. Samoin Raisalan Pamauksen jar-
jestamissa Viipurin piirin mestaruuskilpailuissa Piirin 
3 x 10 km viestin voittaja joukkueessa kilpaili Ville Kos
kelainen, Karjalan Urheiiijoista, oli mukana ja voiteli 
sukeseni. 

Maaliskuussa sitten hiihdettiin Jyvaskylassa SM-kil-
pailuissa. Loppuun hiihtaneita oli 44 naista, ja tulin 
kuudenneksitoista. Niemelan Ake oli huoltajana kun 
kbrotimme sota-ajan junalla sinne hitaasti mutta var-
masti. Katilo Eeva Torniainen lahetti 2:den litran hin-
kin pihkamaitoa mukanani Rouva Santeri Vehniaisen 
perheelle Jyvaskylaan. Oli siina iloinen yllatys heille. 
Sain juoda Pappilan salissa korviketta. Onneksi muis
t i n pt t f l R e v n m a p n T i isa n l i Wil<;ka t a H i l t a a n n n n i n n t 

sia ja Ville Koskelainen oli taaskin mukana ja voiteli 
sukseni. 

Saman syksyna sain kutsun ensimmaiselle Suomen 
Hiihtoliiton naisten hiihdon valmennuskursseille Vie-
runmaen Urheiluopistolle. Lydia Videman oli siella ja 
nouseva tahti ja valmentaja Veli Saarisen suosikki. 

Taman jalkeen hiihto jai sivuun seitsemaksi vuodek-
si opiskelujeni tahden. Leipakin jai pois kortilta ja pai-
nokin nousi. Pienissa kilpailuissa kuitenkin yllattelin 
ja edustin vaihteeksi Porvoon Akillesta ruotsalaisseu-
dulla asuessamme. 

Olympiavuonna -52 Salpausselan kilpailuissa Lah-
dessa katselin naisten maaliin tuloa verkkoaidan takaa. 
Siina "lykkivat lylya" Lyydia Videman, Mirja Hieta-
mies ja Siiri Rantanen. Samana vuonna oli tullut kol-
moisvoitto Holmenkollenilla naisten kympilla tassa ni-
mijarjestyksessa. Siina verkkoaidan takana se urhei-
lukuume iski uudelleen. Tajusin hetkessa, etta olen vaa-

Kerttu Koskelainen (vas.) ja naisten 10 km voittaja 
Eroshina Smirnova. 
ralla puolella aitaa. Juhannukselta alkoi ankara har-
joittelu. SHL:kin huomioi taas ja kutsui syksyn har-
joitusleirille Vuokatille. 

Seuraavat seitseman vuotta uhosin ja urheilin ja 
kuntokin nousi jatkuvasti. Kolme viimeista kilpailu-
vuottani vietin Valkeakoskella joka vuosina -56 ja -58 
oli urheilussa vireampia seutuja Suomessa. Kun nyt 
suunnistus ja soutu tulivat mukaan hiihdon lisaksi, 
harjoitukset muuttuivat ympari vuotisiksi. Kolmekym-
mentakaksi viikonloppua vuodessa paita kastui kil-
paurheilun merkeissa. Ja mukanaolon riemulla ei ol
lut rajoja. 

Vahinko, etta hiihtajattarien karki oli kova naina 
vuosina. Valkeakoskella toimittaja Sulo Kolkka "Si
meon" teki tilastoja Suomen Urheilulehdessa ja paa-
C i n V m n noacinl'in l/-ifmmonoti n i rhonn i/inlrlrrt /M-i T ai 
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Soutaja Kerttu Koskelainen. 

Mainittakoon viela Karjalaliiton talvikisat -56-57, 
joista niinikaan tuli voitot. Ounasvaaran kilpailujen 
jalkeen -58, laksin Kaunispaalle talvilomalle ja pala-
tessani Kittilassa hiihdin arvokkaimman kunniapalkin-
toni kultakellon. Ja viela viime lumilla Pylkonmaella 
kolmas sija Siiri Rantasen ja Sirkka Polkusen jalkeen. 

Soutujoukkueessa Valkeakosken Vesiveikoissa tuli 
-57 kaksi kultamitalia SM-souduissa, ulko- ja sisahan-
kanelosessa. Naissa merkeissa saimme hienon kilpai-
lumatkan Venajalle, Moskovan joelle soutamaan. Ky-
symyksessa oli kansainvalinen nuoriso festivaali ja mu
kana 100.00 urheilijaa yhteensa eri maista. Majoitus-
paikkana Moskovan Yliopisto. 

• SM-suunnistuksessa -56-57 viiden ja kuudes sija. 
• SM-kilpailussa 3 x 5 km viestihiihdossa Puijolla 
pronssia -56. 
• SM-kilpailussa 3 x 5 km viestihiihdossa Kouvolassa 
pronssia -57. 
• SVUL:n Uudenmaan piiri: 3 x 5 km viestihiihdossa 
kultaa -54. 
• 10 km hiihto -56 kultaa. 
• Suunnistus -54 toinen sija. 
• Suunnistus -55 kolmas sija. 

SVUL:n Hameen piiri: 
• 3 x 5 km viestihiihdossa kultaa -57. 
• 3 x 5 km viestihiihdossa kultaa -58. 
• Naisten 10 km hiihto -57 kultaa ja -58 toinen sija. 
• Valkeakosken Hakan hiihto mestaruus -58. Yht. Pa-
perit suunnistuksessa -56-57 mestaruudet Mitalien li-
saksi palkintoja 214 kpl. 

Esittelyssa: 
Yrittaja, kunnallispoliitikko, toimittaja 

HANNU KOSKELAINEN 
Porvoo 

Huhtikuun puolivalissa -97, palaveerasin ohjelma- ja 
retkiasioiden merkeissa Hannu Koskelaisen kanssa Ols-
tenissa Hannun toimistossa. 

Hannu viettaa ansaittuja elakelaispaivia harrastus-
ten parissa. Rakentaminen, metsanhoito, kirjoittami-
nen ja musiikki laulun tekoineen ovat harrastuksia joi-
den parissa han viihtyy. 

Ansiokas paivatyo yrittajana ja yli 30 vuotta kun-
nallispolitiikassa tarmokkaasti hoidettuine tehtavineen 
ovat takana. 

Toimittajan ammatti veressaan taman lehden kasaa-
minen on ollut hanen vastuullaan. 

Koskelaiset sukuseuran puheenjohtajana han on ol
lut seuran koko olemassaolon aikana n. 15 vuotta. 

PEKKA KOSKELAINEN 



Teleskat Taman lehden toimittajat ja karjalaisuuden puolesta 
puhujat olemme sita ikaluokkaa ja sen ajan elaneita 
jolloin teleskat olivat suuri keksinto ja helpotus mo-
nenmoisissa kotipiirin ulkoaskareissa. 
Tama nykyisin kottikarryna tunnettu laite on viela mo-
nen muistissa. Sehan oli puurakenteinen kuljetusvali-
ne, jonka koko rakennelma, kosla ja pyora olivat puus-
ta. Tosin pyora oli raudoitettu vanteella kuten karrin-
pyoratkin ja jotka sitten keskikesalla piti upottaa ve-
teen kun ne rapistuivat. 

Tuonlaista aikaako me kaipaamme? Aikaa kyllakin, 
mutta eihan voidakaan ajatella, etta siella olisi teles-
ka-aikainen yhteiskunta, vaan sita mita nyt naemme 
taalla ja vielapa parempaakin, olihan Viipuri maam-
me toiseksi suurin kaupunki ja Uuras suurimpia sata-
miamme. Saatamme kuvitelmissa nahda, milta koti-
seutumme nyt nayttaisi jos olisimme saaneet olla mu
kana kehityksessa. Mutta nain ei saanut jatkua ja niin-
pa me muistelemmekin kaiholla niita aikoja. Ja tassa 
sita olemme. Me emme voi asialle mitaan ja elaman 
tulee jatkua. Kun meidan voimat kuitenkin ehtyvat niin 
sita voimakkaammin kutsumme nuoria mukaan toi-
mintaamme. 

Pyysin nuorta karjalaisjuurista tyttoa puhumaan 
juhlaamme: 
— Mista mie puhun, kun en tieda mitaan! 
— Aivan, puhu siita kun et tieda mitaan. Kerro tun-
teistasi sopeutua tanne muiden heimojen joukkoon tie-
toisena siita, etta kumminkin olet juuriltasi karjalai-
nen, vaikkakin talla puolen rajaa syntynyt. 

Haluamme matkata eteenpain ja siihen matkaami-
sen kuuluu luonnollisena osana kertoa taman paivan 
tapahtumista ja siita aiheestahan nuorilla todella on 
paljon kerrottavaa. 

Tulkaa nuoret mukaan! Aika on teidan. Tavataan 
Artjarvella sukujuhlilla elokuussa. 

HANNU KOSKELAINEN 

Sukuseuran johtokunta kokoontui maanantaina 
10.2.97 Karjala talossa. Asialistalla olivat mm. 
vuosikokous- ja kesatapahtuman jarjestelyt seka jasen-
lehden kevatnumeron toimittaminen. 

Ilmi on keskittynyt muistelemaan entisia aikoja. 

Ilmi Koskelainen 80 vuotta 
2.1.1997 

80 vuotta tayttanyt Ilmi Koskelainen vietti merkkipai-
vaansa lauantaina 4.1.97 kodissaan Pohjois-Haagas-
sa. Vastaanotto alkoi puoli yksitoista ja jatkui pitkal-
le iltapaivaan. Runsas sukulais, -ystava, -ja vierasjouk-
ko taytti kodin. Lampimat onnittelut ja toivotukset 
seurasivat toisiaan. 

Onnittelut aloittivat Haagan seudun kansallisen ela-
kelaisseuran jasenet, muistaen perustajajasentaan pu-
hein, kukin ja lahjoin. Taloyhtion johtokunta rouvi-
neen oli onnittelemassa taloyhtionsa perustaja, -ja mo-
nivuotista johtokunnan jasentaan. Seurakunnan pa-
pit viihtyvat onnittelukaynnillaan. Tyotoveri Suomen 
teollisuustoimihenkiloliitosta esitti railakkaan toveril-
lisen puheen. Lotta ystava Tienhaarasta, talvisodan 
ajoilta, muisteli lampimasti yhteisista ajoista. Karja-
laisen nuorisoliiton tukiryhman puolesta onniteltiin. 
Kokoomuksen Pohjois-Haagan naisjaosto muisti ja
sentaan. 

Koskelaisten sukuseura ry:n varapuheenjohtaja 
Heikki Koskelainen ja sihteeri Maija-Liisa Laakso esit-
tivat sukuseuran onnittelut perustajajasenelleen. Lu-
kuisa sukulais- ja ystavajoukko seurusteli vilkkaasti 
maittavan tarjoilun lomassa. 

Toivotamme virealle ja nuorekkaalle merkkipaivansa 
viettaneelle. viihtvisia leno- ia h a r r a s t i m n a i v i a 



Koskelaisten sukuseura ry 

KESATAPAHTUMA 
Artjarven Vuorenmaella 

lauantaina elokuun 16. paivana 
Paivan ohje lmassa: 

12.00 Lounas 
13.00 Vuosikokous 
13.30 Kahvit 
14.00 Paivajuhla 

ohjelmassa mm: 
Yhteis- ja yksinlaulua 
Juhlapuhe: Eija Koskelainen 
Musiikki: E. Helisalo & P. Sipilainen 
Juontajana: Sinikka Sinkko 
Arvontaa ja lopuksi tanssia 

Lounaan ennakkoilmoitukset tulee tehda mahdollisimman 
pian mutta kuitenkin elokuun alkuun mennessa seuraaville: 
Pekka Koskelainen 09-786 380, Raija Nieminen 019-651 814 
tai Pauli Vainikka 03-715 4360 
Lounaan hinta kahveineen 70 mk. 

Koskelaiset lehti 
On tullut useita huomautuksia Koskelaiset lehden tu-
lon katkeamisesta. 

Joissakin tapauksissa on postiosoite muuttunut ja 
se ei ole tullut tietoomme. Suurin syy kuitenkin on ol
lut se, etta asianomaiselta on unohtunut jasenmaksun 
suorittaminen ja silloinhan automaattisesti lehden tu-
lo keskeytyy. Lehden voi mybskin tilata ulkopuolinenkin, mutta 

KOSKELAISET 
Paatoimittaja: Hannu Koskelainen 

p. 019-549 504 fax 019-549 526 
os. Lankilantie 6, 06450 Porvoo 

Toimittaja: Pekka Koskelainen 
p. 09-786 380, 0400 918 375 
os. Vuorenpeikontie 5 B 132, 


