
Sukuseuran kesatapahtuma Artjarvella 16.8.1997 
Runsaan osanottajajoukon kerannytta kesatapahtu-
maa vietettiin Artjarven maamiesseuran talolla Vuo-
renmaella. Tapahtumaa suosi kaunis kesainen saa ja 
nain eri puolilta maata saapuneet matkalaiset saivat 
nauttia aurinkoisista nakymista jo juhlapaikkaan 
matkatessaan. 

Itse juhlapaikka, Vuorenmaki sijaitsee nimensa 
mukaisesti komealla maella mantyjen ymparoimana. 
Nakymat maelta ovat avarat. Kaakossa kuultelee 
Sayhteenjarvi ja ja luoteessa valkkyy Villikkalanjar-
vi. Puitteet sukujuhlalle olivat erinomaiset. 

Kesatapahtuman ohjelma jakaantui kahteen 
osaan: vuosikokous ja paivajuhla. Vuosikokous oli 
sikali historiallinen, etta seuran perustamisesta lah-
tien puheenjohtajana toiminut Hannu Koskelainen oli 
jo hyvissa ajoin ilmoittanut, etta nan ei enaa ole kay-
tettavissa puheenjohtajaa valittaessa. Uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin varapuheenjohtajana toiminut 
Heikki Koskelainen ja varapuheenjohtajaksi Raija 
Nieminen. Kokouksen muista paatoksista ja Hannulle 
osoitetuista kiitoksen sanoista kerrotaan seuraavilla 
sivuilla erikseen. 

Paivajuhlan ohjelmasta kantoivat paavastuun Art
jarvella kasvaneet sisarukset Sinikka Sinkko ja Eija 
Koskelainen. Heidan ansiostaan mukana oli myos 

tavallista enemman sukulaisia, silla he olivat jarjes-
taneet samaan yhteyteen "serkusseminaarin", jonka 
osanottajat puolisoineen olivat tietysti mukana myos 
sukuseuran tilaisuudessa. Musiikista huolehtivat jo 
perinteeksi muodostuneen tavan mukaan Hilkka ja 
Eikka Helisalo vahvistettuna seuran viirin suunnit-
telijalla Pentti Sipilaisella. 

Tervehdyspuheen piti seuran puheenjohtaja Han
nu Koskelainen Puheessaan nan kertoi varikkaasti 
seuran perustamisvaiheista ja Koskelaisten etsimises-
ta yli 17 vuotta sitten. Hannu vertasi silloista toimin-
taa muinaisessa Kreikassa vaikuttaneen erakkofilo-
sofi Diogeneen kayttaytymiseen. Diogenes asui tyn-
nyrissa ja kulki paivisin oljylamppu kadessaan sanoen 
etsivansa ihmista. Samalla tavalla me olemme yrit-
taneet tavoittaa meille tarkeita ihmisia, sukulaisia. 
Apuna tassa etsinnassa olivat valtakunnalliset puhe-
linluettelot, joita selaamalla Hannu loysi n. neljasa-
taa henkiloa, jotka kantoivat nimea Koskelainen. 
Naille kaikille lahetettiin tietoa sukuseurasta ja ko-
kouskutsut. 

Ottaen lisaksi huomioon perheiden koon ja avio-
liiton kautta vaihtuneet sukunimet, arvioi Hannu 
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Hyvat lukijat 
Sukuseuran to imintasuunni te lmassa vuosil le 
1997-99 todetaan jasenlehden muodos tuneen 
olennaiseksi tekijaksi seuran toiminnassa. Kes-
keinen merkitys tulee edelleenkin olemaan en-
tisen kotiseudun kylien ja asukkaiden kuvauk-
silla, minka lisaksi pyri taan selvi t tamaan 
Vahvialasta ja Viipurin tienoilta yleensakin lah-
teneiden suvun jasenten sijoittumista uusille 
kotipaikoille sodan jalkeen. 

Lehtemme tassa' numerossa julkaistaan Uu-
denmaan Karjalaisseurojen Piirin vetoomus ker-
toa karjalaiskokemuksista. Parhaat niista palki-
taan seka julkaistaan ja kaikki arkistoidaan myo-
hempaa tutkimusta varten. Tahan vetoomukseen 
haluaa myos lehtemme yhtya ja julkaisee mielel-
laan naita muistoja. Hyvana esimerkkina siita on 
nyt julkais tava Maria Koskelaisen talvisodan 
evakkomatkan kertomuksen ensimmainen osa. 

Seka evakkomuistojen etta vanhan kotiseu
dun elamankuvausten keraamiseen ovat viimei-
set hetket kasilla, silla ovathan nuorimmat oma-
kohtaisia muistoja tuolta ajalta omaavat jo kuu-
s ikymmenta vuotta tayttaneita. Tarkeaa olisi 
myos saada kuulla nuorten mielipiteita karjalai-
suudesta, m u m m o n tarinoista, suvun merkityk-
sesta jne . Lahettakaa meille muisteloita, kuva-
uksia entisajan elamasta ja valokuvia seka juh-
lasta etta arjesta. Julkaisemme kaikki tekstit (tar-
vit taessa lyhennet tyna) ja valokuvatkin sikali 
kuin ne saadaan mahtumaan mukaan. 

Tata kirjoitettaessa on juuri alkanut joulukuu 
ja o lemme valmistautumassa kristikunnan suu-
reen juhlaan. Talloin on aikaa hiljentya, muis-
tella menneita ja myos kertoa nuoremmalle pol-
velle menneisyydesta ja siita sukupolvien ket-
justa , joka meidan osa l tamme voidaan johtaa 
1600-luvun puolivalissa Viipurin pitajan Koske-
lassa asuneeseen Tuomas Heikinpoikaan. 
Toivotamme kaikille seuran jasenille ja lehtem
me lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Hyvaa" Uutta 
Vuotta. 

Jatkuu sivulta 1. 
meita koskelaisia olevan n. neljatuhatta. Kun sukum-
me alku lasketaan 1600-luvun puolivalissa Koskelas-
sa elaneesta Tuomaasta, kirkonkirjojen mukaan Tho
mas Henriksonista, on 350 vuodessa saatu paljon ai-
kaan. Aika hyvin olemme tayttaneet Ison kirjan ope-
tuksen: lisaantykaa ja tayttakaa maa. Alussa mainit-
tu etsintatyo jatkuu. Me joudumme itse kukin etsi-
maan juuriamme ja hakemaan kosketusta sukulai-
siimme. Lopuksi Hannu toivotti onnea uudelle pu-
heenjohtajalle ja toivotti kaikki tervetulleiksi juhlaan. 

Erinomaisena juontajana toiminut Sinikka Sink-
ko sai osanottajat mukaansa niin yhteislauluun kuin 
kilpailuihin. Sinikka toivotti osaltaan juhlavieraat 
tervetulleeksi Artjarvelle ja kertoi kuinka Vahvialas-

Sukuviirin suunnittelija Pentti Sipildinen on 
taitava viulunsoittaja. 
ta oli sodan jalkeen sinne asetuttu: "Isa Eino rupesi 
myymaan aidin kanssa Ratulan ihmisille sokeria, 
kahvia ja vehnajauhoja. Seka rautanauloja, tervaa ja 
tyopaitoja. Aluksi auttoi serkkutytto Eila kunnes kek-
si menna naimisiin. Sitten sinne tuli Maija ja muita-
kin auttamaan. Ja jos niilla ei ollut illalla parempaa 
tekemista, saivat jaada meita kolmea tyttoa Sinikkaa, 
Eijaa ja Leaa hoitamaan." 

Eija, Eino Koskelaisen tyttarista keskimmainen, 
piti juhlapuheen, jossa nan kertoi nuoruusvuosistaan 
kotona vanhempiensa hyvassa hoivassa seka analy-
soi suhdettaan karjalaisuuteen ja vanhempiensa ko-
tiseutuun. Han totesi kuitenkin syntyneensa Artjar-
vella, jossa koskelaisia oli paljon, isankin Eino Kos
kelaisen tayskaimoja kolme. "Vaikka arvostankin 
suuresti sukuani, tunnen kuitenkin olevani artjarve-
lainen", Eija perusteli tuntemuksiaan. 

Myos paikallinen lehti Orimattilan sanomat oli no-
teerannut seuramme tilaisuuden ja teki siita komean 
kuusipalstaisen jutun kaksi kuvineen. Tassa sopinee 
viela siteerata lehdessa haastateltuja: 

- Iloisia, tasapainoisia, vieraanvaraisia. Ja ovat ne 
vaan oman arvon tunteviakin, Sinikka Sinkko maa-
ritteli Koskelaisen suvun erityispiirteita. 

Koskelaiset ovat suulaita, selitti puolestaan Han
nu Koskelainen. 

- Minullekin vaimo varasi kaksi aikaa kun menin 
laakarin vastaanotolle. Ja lopputarkastuksessa laaka-
rin piti lopulta komentaa: Oos nyt vahan aikaa hil-
jaa! 

Samanlainen oli tunnelma myos juhlassa, johon 
kuului perinteen mukaisesti vilkasta seurustelua seka 
tietysti yhteislaulua, kilpailuja, tanssia ja arpajaisia. 
Kaunis saai ja hyva tunnelma tekivat myos kotimatkan 
keveaksi. 



Vuosikokouksen valmistelua: Jukka Hyrske, 
Heikki Koskelainen, Hannu Koskelainen 

Vuosikokous 
Sukuseuran saantomaaraisessa vuosikokouksessa toi-
mi puheenjohtajana Jukka Hyrske ja sihteerina Pek-
ka Koskelainen. 

Toimintakertomus hyvaksyttiin, tilinpaatos vah-
vistettiin ja johtokunnalle myonnettiin vastuuvapa-
us. Samoin hyvaksyttiin tilikauden 1997-99 toimin-
tasuunnitelma talousarvioineen. Talousarvio sisalsi 
vuotuisen jasenmaksun korotuksen 40 markkaan ja 
jasenlehden toimittamisen entisten periaatteiden 
mukaisesti. 

Seuran perustamisesta lahtien puheenjohtajana 
toiminut Hannu Koskelainen ilmoitti, etta ei ole enaa 
kaytettavissa puheenjohtajaa valittaessa ja ehdotti 
nykyisen varapuheenjohtajan valitsemista uudeksi 
puheenjohtajaksi. Esityksen mukaisesti uudeksi pu
heenjohtajaksi valittiin Heikki Koskelainen ja vara-
puheenjohtajaksi Raija Nieminen. Uudeksi johtokun-
nan jaseneksi valittiin Terttu Loven ja Hannu Kos
kelaisen jatkaessa edelleen johtokunnassa on johto-
kunnan kokoonpano muilta osin seuraava: Ilmi Kos
kelainen, Pekka Koskelainen, Maija-Liisa Laakso, 
Hilkka Mattila (rahastonhoitaja), Toini Pellikka, Pauli 
Vainikka ja Sirkka Vinnikainen. 

Seuran sihteerina 12 vuotta toimineen Maija-Lii
sa Laakson pyydettya eron tehtavastaan on johtokun-
ta valinnut keskuudestaan sihteeriksi Pekka Koske
laisen. 

Kokouksen paattyessa kiitti vastavalittu puheen-
johtaja Heikki Koskelainen saamastaan luottamuk-
sesta ja esitti samalla kiitokset edeltajalleen Hannu 
Koskelaiselle hanen vahvasta ja rakentavasta tyopa-
noksestaan seuran hyvaksi. 

Juho Koskelaisen Varikkaat 
vaiheet Venajan vallankumouk-
sen pyorteissa 
Lehtemme edellisessa numerossa kerrottiin Anjalan 
tomerasta katilosta Lyyli Turusesta. Talla kertaa Veijo 
Seppanen muistelee Lyylin isan ja oman aidinisansa 
Juho Koskelaisen (1866-1952) varikkaita elaman 
vaiheita. 

Johan Koskelainen syntyi 18.11.1866 Viipurin 
maalaiskunnan, sittemmin Vahvialan Nurmissa. Siel-
la nan aloitti tyouransa varsin nuorena paljas-
jalkaisena paimenpoikana kunnes paasi toihin oman 
kylan metallitehtaalle, jonka vanhempi polvi muis-
taa sen valmistamista Nurmi-luistimista eli nurmik-
sista. Taalla han sai ensi tuntuman metallin kasitte-
lysta. Tarkkana ja katevana poikana han oppi nope-
asti alalia vaadittavat kaytannon taidot ja kehittyi 
ammattiviilariksi. 

Nuori Juho lahti hakemaan lisaoppia ja parempia 
ansioita ensin Viipuriin Revonhannan laivatelakalle 
ja toimi sisavesilaivojen seka hinaajien huoltajana 
erikoisalanaan hoyrykoneet. Vuonna 1890 han muutti 
edelleen vaativampiin tehtaviin Hietalahden telakal-
le Helsinkiin. Taalta han loysi myos tulevan puoli-
sonsa, Vihdista lahtoisin olleen Amanda Erikssonin. 
Yhdessa Amandan kanssa lahdettiin Pietariin 1894, 
jossa syntyi myos ensimmainen lapsi, vain neljan 
kuukauden ikaisena kuollut Ferdinand. 

Pietarissa Juho tyoskenteli viilarina Putilovin teh-
tailla. Ammattilaisia tarvittiin ja ansiot olivat hyvat. 
Amanda ei Pietarissa kuitenkaan viihtynyt vaan pa-
lasi Viipuriin Juhon jaadessa viela muutamaksi vuo-
deksi Putiloville leveamman leivan peraan ja kaydes-
sa Viipurissa saannollisin valiajoin lapsia laskemas-
sa. Viipurissa syntyivatkin tyttaret Lyydi, Jenny, Sii-
ri ja Agnes vuosien 1896 ja 1904 valisena aikana. 

Viipuriin palattuaan Juho kavi Viipurin teollisuus-
koulun konemestarilinjan, josta han sai todistuksen 
33 vuotiaana kevaalla 1899. Hanella oli nyt kaksi 
ammattia: viilarin ja konemestarin. Aluksi han toimi 
kone-mestarina Viipurin kaupungin kaasulaitoksel-
la, mutta levoton mieli ajoi eteenpain. Han toimi ko-
nemestarina laivoissa ja vuoden verran Kajaanin ve-
sivoimalaitoksella turbiinin hoitajana. Sita ennen han 
ehti olla 1910-luvulla myos Amerikassa, jossa han 
tyoskenteli kahden suuren laivakoneita valmistaneen 
yhtion, trustin, palveluksessa. Juho kertoo sailyneissa 
muistiinpanoissaan viilarin tyon olleen siella vaati-
vaa ja laatu-kontrollin erittain kovaa. Hyvasta tyosta 
maksettiin hyva palkka. Juho kertoo olleensa ainoa 
suomalainen ammattiviilari trusteissa, joissa henki-
lokuntaa oli useita satoja. Suomeen palattuaan Juho 
meni viela jonkin kuluttua uudelleen Pietariin Puti
lovin tehtaille, jossa han joutui todistamaan Venajan 
vallankumouksen alkua kevaalla 1917. Tasta kerro-
taan ohessa erikseen. 

Amanda oli tarmokas perheenaiti. Miehen olles-
sa Pietarissa han sai olla seka emanta etta isanta. Han 
perusti myos hyvalla menestyksella toimineen 
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sekatavarakaupan ja v. 1911 puolisot ostivat Kolik-
koinmaelta talon, jossa oli oman asunnon lisaksi kol-
met parihuoneet vuokralaisille. Amanda hankki pi-
harakennukseen porsaita ja tyttaret karrasivat koulu-
paivan paatyttya niille ruoan kaupungilta seka kera-
sivat talven polttopuut jopa Pappilanniemesta saak-
ka. Tyttarilla oli selva tyonjako niin siivouksessa kuin 
pahnan pudistuksessa. Amanda oli oppinut aidiltaan 
tarkkayksen ja kiiltosilittamisen taidon ja opetti sen 
edelleen lapsilleen. Niinpa han solmi suhteita herras-
vaen rouviin, joilta tyttaret hakivat hienopyykkia, 
jonka he sitten palauttivat puhtaana ja hienosti sili-
tettyna. 

Kovaa yrittamista seurasi myos taloudellinen me-
nestys. Kun Pappilan-niemessa paloi osittain hirsi-
nen keuhkotautiparantola, teki Juho tarjouksen jaa-
mistosta ja siirsi hirret Kolikkoinmaelle. Hirsista han 
rakensi kaksikerroksisen siipirakennuksaen entisen 
yhteyteen, joten vuokralla oli nyt viisi parihuonetta. 
Juholla itsellaan oli perheen asuinhuoneiston lisaksi 
tilava tyohuone tyokaluineen. Kuvaavaa hanen kate-
vyydelleen ja ammattitaidolleen on, etta han valmis-
ti itse haulikon Venajalla lisenssilla valmistetusta 
Baerdaan kivaarista. Tata varten han valmisti kanuu-
na-poran, jolla avarsi 10,35 mm piipun 15,63 kalii-
beriseksi haulikon piipuksi. Edelleen han teki erilli-
sen osan patruunapesaa varten seka valmisti liipasin-
koneiston ja lukon. Peran han teki jalopuusta. Eten-
kin aseen liipasinmekanismi on tarkkaa hienomekaa-
nista tyota. Ase on edelleenkin suvun hallussa todis-
teena Juhon teknisesta osaamisesta ja kyvysta pitka-
janteiseen tyohon. 

Jalkipolven muistoissa Juho Koskelainen on sai-
lynyt ulkoiselta rakenteeltaan lyhyehkona ja hoikka-
na mutta ei hintelana. Luonteeltaan han oli ahkera, 
tarkka ja voimakastahtoinen. Hanessa oli luontaista 

varmuutta seka omatoimisuutta, johon han oli tottu-
nut jouduttuaan pienesta pitaen huolehtimaan itses-
taan. Nama ominaisuudet vaikuttivat osaltaan siihen, 
etta han sai elaa poikkeuksellisen mielenkiintoisen ja 
rikkaan elaman. 
Juho Koskelainen Pietarissa vallankumouk-
sen alussa maaliskuussa 1917 
Juho kirjoitti tuoreeltaan muistiin eraita elamansa 
keskeisia tapahtumia. Veijo Seppasen hallussa olevan 
muistikirjan mukaan Juho kertoo vallankumouksen 
alkuvaiheisiin kuuluneesta, maanantaina 8.3.1917 
alkaneesta yleislakosta seuraavasti. 

"Tyolaiset kokosivat rivinsa ja marssivat julistei-
ta kantaen. Julisteissa vaadittiin leipaa ja parempia 
elinolosuhteita tyolaisille. Tiistaina sama meininki 
jatkui, vaenpaljous kokoontui hallintorakennusten 
edustalle. Verinen hallitus kaski santarmien avata 
tulen vakijoukkoa kohti, jonka ne tekivat innokkaas-
ti ja saalimatta. Tapettu kansanjoukko haudattiin il-
lalla tyolaisten voimin. 

Keskiviikkona meininki jatkui. Nevski Prospek-
tilla sama lahtaaminen toistui ja Litenin sillalla ruu-
misroykkiot vain kasvoivat. Yolla klo l:n maissa 
mielenosoittajat kokoontuivat oikeuden istuntotalon 
seka arkistorakennuksen edustalle ja polttivat molem-
mat rakennukset. Samana yona mielenosoittajat val-
tasivat kaupungin keskusvankilan Grieboltinin. Kaik
ki vangit vapautettiin ja heidat aseistettiin vankilan 
aseilla. Ylimaaraiset aseet jaettiin kansanjoukoille." 

Tassa vaiheessa oli Juho varmaankin nahnyt riit-
tavasti, joten han pakkasi kimpsunsa ja karisti Pie-
tarin tomut jaloistaan niin kauan kuin se viela oli 
mahdollista. Jo muutamaa paivaa myohemmin var-
sinainen vallankumous olikin jo tapahtunut, silla kei-
sari Nikolai luopui 15.3.1917 vallasta omastajapoi-
kansa puolesta. 

V 

• 

Nain kulki tavarat 1940-luvulle saakka. Kuvan toimitti Aili Koskelainen Porvoosta. 
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Hannu Koskelainen 17 vuotta 
puheenj ohtaj ana 
Sukuseuran perustaja ja sen kantava voima Hannu 
Koskelainen taytti viime vuoden marraskuussa 70 
vuotta. Hannu kuuluu siten niihin nuorimpiin ika-
luokkiin, joilla on omakohtaisia muistoja Karjalasta 
ja jotka 17-18 vuotiaina olivat jo sodassa mukana. 
Vahvialan Tervajoella syntyneena ja kasvaneena ha
ndle on jaanyt ikuinen kaipaus menetettyyn kotiseu-
tuun ja pysyva rakkaus Karjalaan ja omaan sukuun-
sa. 

Toimen miehena ja yrittajana on Hannu Koske
lainen ollut monessa mukana. Hanen yhteiskunnal-
lisista luottamustoimistaan voi mainita esimerkiksi 
Porvoon maalaiskunnan valtuuston 31 vuotta kesta-
nyt jasenyys, kuusi vuotta valtuuston varapuheenjoh-
tajana ja viisi vuotta kunnanhallituksen jasenena. Ita-
Uudenmaan ammatillisen oppilaitoksen hallituksen 
jasenena han oli 33 vuotta, Porvoon Karjalaiset ry:n 
johto-kunnan jasenena 10 vuotta jne. Hannu tunne-
taan myos lehtimiehena ja kirjoittajana seka mm. 
Karjala-valssin ja monien muiden levytettyjen savel-
lysten tekijana ja sanoittajana. Karjalan Liiton kul-
tainen ansio-merkki handle luovutettiin huhtikuus-
sa 1993. 

Koskelaisten sukuseuran puheenj ohtaj an tehtavaa 
han hoiti erinomaisella tavalla yhtajaksoisesti 17 
vuotta. Seuraavassa on otteita Heikki Koskelaisen 
kiitospuheesta Hannulle vuosikokouksen yhteydes-
sa. 

Hannu Koskelainen ja kotitalo Porvoon 
Olstenissd. 

Hannu Koskelainen puhumassa Ivar Pekkalan 
muistotilaisuudessa. 

Kun Hannu jo johtokunnan kokouksessa ilmoitti 
aikeensa jattaa seuran johdon nuorempiin kasiin, oli 
sen jasenten reaktio yksimielinen: ei tule kuuloon-
kaan. Mutta han oli paatoksensa tehnyt ja siihen 
meidan on nyt tyytyminen siita huolimatta, etta han 
on ollut alusta pitaen kaikessa mukana ja siten suo-
rastaan korvaamaton. 

Hannu oli kantava voima jo seuraa perustettaes-
sa. Hannu vakuutti kaikki sukuseuran tarpeellisuu-
desta ja oli itsestaan selvaa, etta hanet valittiin pu-
heenjohtajaksi. Hannu hoiti myos jasenhankintaa: 
han tutki koko maan puhelinluettelot ja kampasi esiin 
kaikki mahdolliset koskelaiset. Hannu jarjesti koko-
ukset ja illanvietot seka huolehti niiden ohjelmasta. 
Ja tietysti Hannu teki myos lehden, hyvan tekikin ja 
senkin aluksi aivan yksin. 

Naina vuosina olemme oppineet tuntemaan Han-
nun miehena, jolla on sydan paikallaan. Hanella on 
aina ollut aikaa sukulaisille ja sukuseurallemme. Ai-
kaansa ja vaivojaan saastamatta han on ollut valmis 
hoitamaan yhteisia asioita. Sukuseura ei ole ollut 
Hannulle mikaan pelkka harrastus vaan osa hanen 
luonnettaan. Eihan Hannu varttuneesta iastaan huo
limatta mikaan tavallinen elakelainen ole, niin mon-
ta rautaa talla nuorekkaalla ja virealla miehella on 
edelleenkin tulessa. Handle on aina ollut tyypillista 
valmius hoitaa yhteisia asioita yhteiseksi hyvaksi. 
Tasta me olemme sukuseuran jasenina saaneet naut-
tia ja olemme siita hyvin kiitollisia. 

Olemme iloisia siita, etta Sina, Hannu, viela jat-
kat johtokunnassa, jolloin olet edelleenkin aktiivisti 
mukana ja kokemuksesi, tietosi ja taitosi on edelleen
kin kaytettavissa. Johtokunnan ja koko seuran puo-
lesta esitan Sinulle lampimat kiitokset kaikesta siita, 
mita olet kaikkien naiden vuosien aikana tehnyt seu
ran hyvaksi. 

Heikki Koskelainen 
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Maria Koskelaisen Muistelmia 
evakkoajalta 
Seuraavat Maria Koskelaisen (Ylijoki) muistelmat 
on kirjoitettu ja esitetty Marttayhdistyksen tilai-
suudessa Vahvialassa tuoreeltaan vuonna 1943 tai 
1944, jolloin evakkovaiheen ensimmaisen kierros 
- evakkoon lahto talvella 1940 ja kotiinpaluu so
dan viela kestaessa - oli umpeutunut. Silloin ei 
viela aavistettu, etta myos toinen ja lopullinen 
vaihe oli yllattavan pian edessa. 
Julkaisemme tassa muistelman alkuosan eli kesaan 
1941 saakka matkasta Punkalaitumelle ja Poytyalle. 
Seuraavassa numerossa Ylijoen Mari kertoo matkasta 
Porvooseen ja takaisin Vahvialaan. 

Torstai helmikuun 22. paiva 1940 oli se surulli-
nen paiva, jolloin saimme viimeisen kerran painaa 
kiinni sen kodin ovat, jossa olimme elaneet ja par-
haan ikamme tyota tehneet. Edellisena iltana oli jo 
osa meidan kylalaisia lahtenyt, ja nyt kulki epavar-
moja puheita, etta lahteeko juna illalla vai ei, silla 
enaa ei ollut saannollisia aikatauluja. Sitten tuli tie-
to, etta kahdeksan aikaan pitaa olla asemalla, juna 
lahtee kun joutuu. Ja niin sita lyotiin niita tarkeimpi-
na pidettyja tavaroita pusseihin ja juostiin naapurin 
valia kyselemassa lahtoasioita. Oli paatetty, etta yh-
dessa lahdetaan jos lahdetaan, silla naapurin perhe oli 
huonokuntoista kun oli vanhaa. Aiti ja pieni lapsi 
yhden emannan huollettavana ja matkatavarat lisak
si. Ajateltiin, etta jos yhdessa paremmin selvittaisiin. 

Kello 7 aikaan oltiin sitten lahtovalmiina. Koto-
na alkoi olla jo aika ahdasta, silla sotilaita haarasi jo 
joka huoneessa. Toivolan Heikki lahti meita kyytiin, 
josta hanta viela nytkin kiitoksella muistelemme. Han 
oli aina valmis auttamaan sellaisia perheita, joiden 
huoltajat olivat rintamalla, tarvittiinpa apua yolla tai 
paivalla. 

Niin sita sitten istuttiin rekeen, mina kahden nuo-
rimman lapsen kanssa ja samoin edella mainittu naa
purin perhe, molemmat pienine matkavarusteineen. 
Oudoin mielin sita matkaa tehtiin, ei liioin puhekaan 
luistanut. Se oli kuin unen nakoa, ei sita oikein jak-
sanut todeksi kasittaa, etta meidan taytyy kotoa lah-
tea. Kenties kuinka kauaksi aikaa, kenties ainiaaksi. 
Tuntui sentaan vahan paremmalta kun sotilaat lahti-
essa sanoivat, etta ei teidan tarvitse olla kuin 2-3 viik-
koa kun paasette takaisin. 

Sotilasliikenne oli vastassa Nurmin valilla. Siella 
autettiin autoja lumesta ja tultiin hevosella vastaam-
me. Heilla naytti olleen kiire rannikolle pain. Nur-
miin tultua saatiin varttua tarpeeksi asti aseman rau-
nioilla, jotka havitettyina savusivat niin etta silmia 
kirveli. 

Kumeat tykkien laukaukset jyrahtelivat Uuraasta 
pain. Joku tiesi kertoa, etta ryssa on jo Sommeessa. 
Siina nahtiin ensi kerran vankeja, joita tuotiin kah-
della hevosella, nahtavasti samaan junaan meidan 
kanssa. Ne olivat haavoittuneita, paat kaareessa ja 
kuka mistakin paikasta sidottu. Ja voihkivat siina 
reessa pakkasen kasissa. Joku sauna oli lammitetty 
ja sinne kaskettiin lapsia lammittelemaan, mutta ei-
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han sinne kaikki sopineet. Isommat juoksivat tiella 
ja takaisin pysyakseen lampimina. 

Kello 10 aikaan tuli sitten juna asemalle. Tavara-
juna nimittain ja saimme aikaa menna vaunuihin, si-
kali kun paasimme. Vaunun lattiat oli lumessa, sei-
nat ja katto valkeassa kuurassa. Ei sita ollut kellaan 
aikaa lumesta puhdistaa. Vaunut tayttyivat heti ahdin-
koon asti tavaroista ja ihmisista. Mihin vaan jalka sopi 
seisomaan, siihen aina joku asettui. Istuimia ei ollut 
lainkaan. Tavarapussien paalla koetettiin istua, sika-
li kun jalat vasyivat seisomisesta. 

Vaunu alkoi sulaa kun lampeni ihmisista, silla 
meilla ei ollut kaminaa vaunussa. Vetta alkoi tippua 
paalle etta latisi ja lattia kastui aivan maraksi. Kylla 
oli aika siivo siina missa tavarat olivat, mutta ei ollut 
muuta keinoa kuin odottaa, etta juna lahtisi liikkeel-
le. 

Kello oli 12 yolla kun pilli vihelsi lahtomerkin ja 
veturi alkoi puuskuttaa raskaasti. En tieda, kuinka 
paljon oli vaunuja perassa, mutta tuntui ettei se jak-
sakaan kuormaa vetaa. Mutta aina se eteenpain meni 
vaikka vauhti oli hyvin hiljaista. Pimeassa sita istut
tiin, lantta kohti hiljalleen matkaa tehtiin. Naapuri-
kylan emannalla oli vahan kynttilaa mukana, etta 
saatiin vaunuun vahan valoa. Jannittyneina oltiin ja 
toivottiin, etta paastaisiin kauemmmaksi turvallisem-
mille seuduille, silla aina oli vaara, etta ryssan lento-
koneet yllattaa. 

Oltiin jo aika pitkalle kuljettu kun paiva jo vilk-
kuili vaunun raoista. Sanottiin keskenamme, etta var-
masti ollaan jo sivu Kouvolan kun juna pysahtyi 
eraalle asemalle. Raotettiin vaunu ovea ja kysyttiin, 
etta missa ollaan. Vastattiin, etta Taavetissa. Kaikki 
olivat harmistuneita, etta niinko vahan ollaan vasta 
paasty eteenpain. No, ei sille mitaan, mennaan niin-
kuin paastaan. Eika meilla erikoista hataa ollut, vau-
nukin oli lammennyt, etta ketaan ei palellut. Ulko-
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nakin oli sakea lumisade, joten ilmavaarakaan ei ol
lut niin uhkaava. Niin sita luisuttiin hiljaa eteenpain. 
Asemista ei tiedetty vaikka raotettiinkin ovea, silla 
nimikilvet oli maalattu peittoon tai otettu pois ettei 
vihollinen niita keksisi. 

Tuli sitten toinen yo junassa, aina vaan matkaa 
tehtiin. Toisinaan seistiin asemalla tuntikausia, kun 
toiset junat meni meista sivu eteenpain. mihin niilla 
oli kiireempi kuin meilla. Kun aamuun paastiin, ol
tiin kiitollisia kun ei ollut viela yhtaan halytysta koko 
matkalla. Juna pysahtyi, vaunun ovi tyonnettiin auki 
ja kuultiin, etta ollaan Lahdessa. Samassa ilmestyi 
vaunun ovelle lottia ja tarjosivat lapsille lamminta 
maitoa ja voileipaa. Vaan ei sita kaikki lapsetkaan 
ehtineet saada, silla juna lahti taas liikkeelle. 

Juna alkoi saada jo vahan parempaa vauhtia. Lie-
ko vaunuja vahennetty vai laitettu toinen veturi eteen. 
Niin sita saatiin tietaa, etta jo paivan kuluessa ollaan 
Toijalassa. Junamiehet lohduttivat ettei ole monta-
kaan asemaa kun ollaan jo perilla. Ei meilla oikein 
ollut tietoakaan, etta mihin meita viedaan, silla kaik
ki oli hyvin salassa. Oli kuitenkin kuultu, etta Urja-
laan. Viimein juna pysahtyi ja sanottiin, etta nyt pois 
junasta. Samalla ilmoitettiin, etta tavarat saavat olla 
asemalaiturilla ja etta ne toimitetaan eteenpain hevo-
silla ja autoilla. 

Meita opastettiin menemaan suojeluskunnan ta-
lolle siksi aikaa kun asiat jarjestyy. Mutta kun huo-
mattiin aseman luona kahvila, piti siihen paasta en-
siksi. Kahvi on meista aina ollut hyvaa, mutta silloin 
se oli parasta mita se koskaan on ollut. Silla ei kah-
teen vuorokauteen oltu oikein suutamme tarvittu syo-
miseen eika juomiseen. Mutta ei siina silloin tuntu-
nut nalka eika jano eika vasymys. Kaikki nayttivat 
kestavan erittain hyvin, lapset ja vanhuksetkin. Sit
ten mentiin sinne suojeluskunnan talolle. Siella meille 
tarjottiin kaikille kaurapuuroa ja maitoa. Se virkisti 
meita taas aika tavalla. 

Iltapimialla sitten alkoi tulla autoja, niihin taas las-
tattiin tavarat ja ihmiset paalle. Ja taas lahdettiin. Nyt 
tiedettiin, etta meita viedaan Punkalaitumelle. Emme 
tienneet sellaista pitajaaSuomessa olevankaan. Siina 
avonaisilla auton lavoilla oli aika kylma ja vilu tah-
toi vakisin jaykistaa. Siihen vaan panuttiin toistem-
me kupeeseen ja niin taittui tamakin taival. Auto py
sahtyi kansakoulun kohdalle, ja sinne kaskettiin men-
na sisalle. 

Tuntui taas mainiolta paasta lampimiin huoneisiin 
kylmasta tuulesta niin pitkan ja rasittavan matkaan 
jalkeen. Siina viela illalla tarjottiin kuumaa vellia. Ja 
niin saatiin taas itsemme lampimiksi. Ei tarvinnut 
ketaan makaamaan kaskea, kun oli syoty. Kaikki jo 
potkottivat pitkin lattiaa reppu vaan paan alia ja lu-
milakana alle. Hyvin siella Lansipaan koululla yo 
nukuttiin, oli lamminta vaikka ei ollut peitteita. Oli 
sunnuntaiaamu kun siita herattiin. 

Kohta alkoi sinne keraantya paikkakunnan mie-
hia ja hevosia. Meita alettiin sijoittaa eri taloihin. Tuli 
sitten meidankin vuoro ja paastiinkin naapurin kanssa 
samaan kortteeriin. Eras isanta lahti meita viemaan. 
Se oli pieni mokki, jossa ei ollut ketaan talon perhet-
ta, silla sen ainoa asuja oli sodassa. Meilla oli siis 
asuinvapaus ja oltiin oikein tyytyvaisia. Mokki oli 

kylma, joten siihen ei voinut suoraan muuttaa. 
Taytyi menna naapurimokkiin yoksi. Siella mei-

dat otettiinkin erikoisen ystavallisesti vastaan ja kes-
kitettiin kuin parhaita vieraita. Meille laitettiin ma-
kuusijat, joten nyt saatiin ensimmainen yo oikein 
rauhassa levata. Mokin isanta olikin joku siirtovaen 
huoltaja. Toimitti meille heti aamulla kuorman pui-
ta, etta saatiin lammittaa ja ruveta siivoamaan. Mok
ki oli ollut jo jonkin aikaa asumaton. Hyva siita tuli 
kun vahan aikaa haarattiin. Talvi oli kylma, mutta 
mokki oli lammin, tosin pieni; kolme metria kanttiin-
sa. Kun sakkia alkoi siihen vahitellen kertya, oli meita 
lapsineen jo 10 henkea. 

Sitten tulikin jo rauha ja alkoivat sielta hajoittaa 
vahvialalaisia eri pitajiin. Kuusi viikkoa ehdittiin olla 
mokissa kun tuli tieto, etta aamulla pitaisi olla tava
rat maantien reunassa ja etta meita siirretaan Poyty-
an pitajaan. Nyt tuli ero entisen naapurin kanssa vaik
ka olimme suunnitelleet olevamme yhdessa kauem-
minkin, silla lahtomaarays tuli vain meidan perheel-
le. Meita olikin kertynyt kokoon jo viisi henkea, sil
la ainahan omaiset aikansa etsittyaan toisensa loysi-
vat. 

Oli taas lauantaiaamu kun nousimme autoon va-
haisine tavaroinemme Punkalaitumen Haviokoskel-
ta. Kirkolta otettiin lasti tayteen ja viela toiseenkin 
autoon. Ja niin alettiin ajaa Poytyalle pain. Ruotsa-
laiset autot olivat meita kuljettamassa eivatka kuljet-
tajat osanneet yhtaan suomea puhua. Muutaman tun-
nin ajettuamme olimmekin Poytyalla. 

Meidat vietiin silloisen huoltojohtaja Heikkilan ta-
loon; sielta taas jaettiin eri taloihin. Me jouduimme 
Himaisten kylaan, Nissilan taloon. Isanta tulikin 
meita vastaan itse hevosella hakemaan. Siella meille 
annettiin piharakennukset asuttavaksi. Pikkurivi, niin-
kuin siella sanottiin, oli keittio ja kamari. Hyvat oli
vat huoneet kylla asua. Talonvaki oli erittain ystaval-
lista. Ensin meille oli laitettu kahvi oikein vierassa-
liin, sitten kaskettiin saunaan kylpemaan. Saunasta 
tultua taas haettiin talon puolelle illalliselle. Meille 
oli laitettu viisi makuupatjaakin valmiiksi. Siis kerta 
kaikkiaan meidat otettiin mita parhaiten vastaan. Eika 
vain alussa meita pidetty hyvana tassa talossa. Oltiin 
kokonainen vuosi, mutta hyva siina talossa oli aina 
olla. Tasta talosta voi sanoa, etta se oli oikein esimer-
killista vakea. 

Jatkuu seuraavassa numerossa. 

Ylijoen talo 1937. Koskelan kyla. 
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Sukuseurat Karjalan liitossa 
Karjalan Liiton vajaasta 500 jasenyhteisosta on talla 
hetkella sukuseuroja 37. Sukuseurojen merkitys lii-
tolle on kuitenkin niiden suhteellista osuutta huomat-
tavasti suurempi ja Karjalan liitto kokeekin sukuseu
rat uutena voimavarana. Tama on helppo ymmartaa 
kun tietaa monien karjalaseurojen toiminnan viime 
vuosina, lahinna jasenten ikaantymisesta johtuen hii-
puneen uhkaavasti. Sen sijaan sukuseurojen j a suku-
tutkimuksen avulla voidaan saada myos nuoremmat 
ikaluokat mukaan tutustumaan juuriinsa ja tiedosta-
maan karjalaisuutensa. 
Sukuseurapaiva Lappeenrannassa 
Lokakuussa Karelia-talossa pidetyssa Sukuseurapai-
vassa olivat paateemoina Viipurin Karjalan sukutut-
kimus, heraldiikka ja internet. 

Karjalan Liiton sukututkija Kari-Matti Piilahti piti 
mielenkiintoiset esitykset Viipurin Karjalan sukutut-
kimuksen erityispiirteista seka karjalaisista esiaideis-
tamme arkistolahteiden valossa. 

Aidinpuoleisen suvun tutkiminen on ollut huo-
mattavasti harvinaisempaa kuin isanpuoleisen vaik
ka geeniperima on aivan yhta suuri. Osasyyna tahan 
on ollut se, etta tietojen saanti varhaisemmista esiai-
deistamme on ollut vaikeaa. Naiset saavuttivat Suo-
messa oikeustoimikelpoisuuden vasta 1864. Sita en-
nen isa tai aviomies oli hanen holhoojansa. Sen si
jaan lesken asema oli yhta vahva kuin miehen. Sita 
onkin pidetty yhtena syyna siihen, etta naispuoliset 
lesket eivat avioituneet uudelleen yhta usein kuin 
miespuoliset. Viipurin Karjalalle oli lisaksi tyypillista 
suuriperheisyys ja useiden sukupolvien asuminen yh-
dessa. Osittain tahan vaikutti pitkaan voimassa ollut 
tilojen jakokielto, jolloin samalla tilalla saattoi asua 
useita perheita. 

Monia karjalaisia vaakunoita suunnitellut heral-
dikko Jukka Suvisaari teki vauhdikkaassa esitelmas-
saan kuulijoille selvaksi heraldiikan paasaannot seka 
varit, kilvet ja kilvenjaot. Taman jalkeen kuulijat 
muistavat myos, etta vari ei saa koskettaa varia eika 
metalli metallia vaan etta varin ja metallin tulee vuo-
rotella. Metallia heraldiikassa edustavat vain kulta ja 
hopea. Vareja on nelja: punainen, sininen, musta ja 
vihrea. 
Sukututkimus tietokoneelle 
Internet on paivan sana myos sukututkimuksessa ja 
tiedonvalityksessa muutenkin. Karjalan Liitolla on 
oma kotisivunsa internetissa, josta loytyy tietoa lii
ton toiminnasta. Hakuohjelmien avulla internetista 
loytyy tietoja ja kontakteja melkein asiasta kuin asi-
asta. Sielta loytyy myos sukututkimusohjelmia, suo-
ria kontakteja seurakuntien arkistoihin ja esimerkik-
si 1700-luvulta peraisin olevia karjalaisten seurakun
tien syntyneiden ja kuolleiden luetteloja. Tietokone 
on jo nyt mullistanut sukututkimuksen tekniikan ja 
helpottanut monin tavoin sukututkijoiden tyota. Vaik
ka tietokone alkaakin olla sukututkijan tarkein tyo-
valine, ei se kuitenkaan koskaan korvaa tutkijalta aina 
vaadittavaa osaamista ja sinnikkyytta. 

Heikki Koskelainen 

Kavit sie, Nait sie - muistat sie? 
Kerro karjalaiskokemuksista 
Uudenmaan karjalaisseurojen piirin kulttuuritoimi-
kunta kutsuu muistelemaan evakkoaikoja ja tulee jul-
kaisemaan parhaat muistelot. Kirjoittaa voi seuraa-
vista aiheista: 
1. Karjalasta lahteneiden omia kokemuksia. 

Kerro evakkomatkasta ja sopeutumisesta uusille 
asuinsijoille. 
Kerro, miten selvisitte vaikeista tilanteista. 
Kerro, millaisia vaarinkasityksia erilaiset murteet 
aiheuttivat. 

2. Mita kuulin, milta tuntui 
Kerro, nuori, miten koit kuvaukset karjalaisten ko-
kemuksista. 
Kerro mummon tarinoita. 

3. Kaynti kotiseudulla 
Kerro, nuori, kokemuksistasi ja tunnelmistasi su
vun vanhoilla asuinsijoilla. 
Kerro sinakin, sukuun naitu. 
Kerro sinakin, joka palasit vanhaan kotiisi. 
Kirjoita selvasti kasin tai koneella. Aanikasetin tai 

disketinkin voi lahettaa. Merkitse kertojan seka kir-
joittajan nimi, osoite ja puhelinnumero. Lisaksi vie-
lii kertojan ikii ja kotipaikka Karjalassa. 
Laheta osoitteeseen: Laina Kauppinen 

Everstinkuja 5 A 29 
02600 Espoo 

Koskelaiset-lehti 
Lehti tulee jasenetunajokaiseenjasenperheeseen. 
Jaseneksi voi liittya ottamalla yhteytta seuran 
sihteeriin Pekka Koskelaiseen (yhteystiedot alia) 
ja maksamalla jasenmaksun 40 mk seuran 
pankkitilille Merita 126230-518535. 
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