
Muistomerkin paljastus Koskelassa 
Sukuseuran tamanvuotinen kotiseutumatka oli myos juh-
lamatka, jonka ajatus oli pitkaan ollut vireilla. Seuran 
15-vuotisjuhlassa Silja Symphonylla 6-8.5.1995 heitti 
seuran puheenjohtaja Hannu Koskelainen itamaan aja-
tuksen, etta suvun tunnus piikataan Koskelan kallioon 
muistuttamaan jalkipolville, etta nailta tanhuvilta ovat 
suvun alkujuuret lahteneet. Karjalan Liiton tervehdyksen 
juhlassa esittanyt Liiton varapuheenjohtaja Matti Man-
sikka myhaili ajatukselle sanoen, etta olette uranuurtajia, 
jos hakkaatte sukunne vaakunan kallioon. 

Kun sukuseuran johtokunta kokouksessaan 4.11.1997 
yksimielisesti paatti muistomerkin tekemisesta, se antoi 
ohjelmatoimikunnan tehtavaksi muistomerkin toteutuk-
sen. Tyohon saatiin mukaan myos sukuviirin suunnitteli-
ja Pentti Sipilainen. Johtokunta hyvaksyi ehdotetun vaa-
kunakuvion ja kustannusarvion 16.3.1998. Kuvio hiek-
kapuhallettiin kallioon kesakuun 24. paiva. Itse paljas-
tustilaisuus pidettiin 15.8.1998. 

Matkalle ilmoittautui yli 40 henkea. Ojalan Onnikka 
Kausalasta hoiti kuljetuksen ja Hannu Koskelainen, myos 
Kausalasta, vastasi jarjestelyista ja opastuksesta. Vaali-
maan puoleisella rajalla autonkuljettajan propuskan toi-
sen leiman puuttumisesta aiheutunut viivastys sotki hiu-
kan aikataulua, mutta muuten matka sujui suunnitelmien 
mukaan. 

Viipurissa ruokailtiin ja tehtiin lyhyt kiertoajelu, joka 
ei kuitenkaan juuri tunnelmaa nostanut, silla kaupunki 
nayttaa olevan vuosi vuodelta yha huonommassa kun-
nossa. Vahvialan hautausmaalla, Rauhanmaalla laskivat 
Heikki Koskelainen j a Ilmi Koskelainen sukuseuran kuk-
katervehdykset Vahvialan sankarivainajien seka siviili-
vainajien muistomerkeille. 

Koskelan koskelle tultua jarjestaydyttiin juhlatilai-
suuteen. Sukuseuran puheenjohtaja Heikki Koskelainen 
totesi paljastuspuheessaan, etta "suvun vanhin tunnettu 
kantaisa Tuomas Heikinpoika (Thomas Henrcihsson ruot-
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Helsingissa 1.12.1998 

Joulutervehdys 
Taman vuoden suuri tapahtuma oli suvun tunnuksen 
saaminen Koskelan kosken partaalla olevaan kallioon. 
Siita kerrotaan lisaa eri yhteyksissa. Olemme myos 
kayneet yhdessa teatterissa. Helsingissa kavimme seu-
raamassa Retteloa Viipurissa ja Mantsalan Katinhannan 
kesateatterissa katsomassa evakkonaytelmaa Hylatyt t i -
lat, autiot pihat. Melkoinen joukko kaytti myos tilaisuut-
ta hyvakseen tutustumalla asiantuntevalla opastuksella 
yhdistyneen Saksan tulevaan paakaupunkiin Berliiniin. 

Ensi vuoden paatapahtuma tulee olemaan sukutapah-
tuma ja virallinen jasenkokous elokuussa Ovikin leiri-
keskuksessa Porvoossa. Taman lisaksi tulemme taas 
jarjestamaan ainakin yhden yhteisen teatterikaynnin tai 
matkan, mikali vain sopivia tilaisuuksia tulee vastaan. 
Naista ottavat seuran johtokunnan jasenet mielellaan 
vihjeita ja ehdotuksia vastaan. 

Lehtemme tassa numerossa muistelemme paljon men-
neita. Millainen oli sukumme alkuperainen kotiseutu eli 
Vahvialan kunta sen lyhyena itsenaisyyden aikana. Siita 
kertoo Yrjo Sipilaisen jo aiemmin muussa yhteydessa 
julkaistu artikkeli. Eero muistelee siviilien sota-aikaa ja 
Mirjam Harjuniemi lapsuuden joulua 1930-luvulla. 

Taman lehtemme numeron saapuessa alamme val-
mistautua vuoden 1998 jouluun. Nyt kun laman selka on 
saatu taitetuksi, on tuleva joulu useimmille runsas ja 
yltakyllainen ainakin verrattuna niihin jouluihin, joita 
me tai meidan vanhempamme saivat viela vanhalla koti-
seudulla viettaa. Mutta ei pida unohtaa, etta joukossam-
me on myos niita, joita vaivaa tyottomyys tai sairaus tai 
ovat vastikaan ehka menettaneet lahiomaisen. Heidan ei 
ole helppo yhtya tahan ulospain nakyvaan kaupallisen 
joulun tunnelmaan. Mutta siitahan ei ole joulun vietossa 
kysymys. Jouluna on aikaa hiljentya kuulemaan joulun 
sanomaa, kayda omaisten haudoilla, tavata sukulaisia ja 
ystavia, muistella menneita ja suunnitella uutta. 

Toivotamme kaikille Koskelaisille oikeaa joulumielta 
seka Rauhallista Joulua ja kaikkea hyvaa alkavalle Uu-
delle Vuodelle! 

Muistomerkin paljastus jatkoa sivulta 1. 

siksi pidettyjen kirkonkirjojen mukaan) isannoi Koske
lan tilaa jo yli 350 vuotta sitten. Siten vahintaan yli 300 
vuotta ehtivat koskelaiset naita seutuja asua, kunnes 

Kukkatervehdys Vahvialan Rauhamaalla. 

ilman omaa syytaan joutuivat ne sodan jaloissa jatta-
maan. Siksi on mielestamme oikein ja oikeutettua, etta 
olemme kaivertaneet sukumme tunnuksen kosken par-
taalle kallioon muistuttamaan seudun nykyisia asukkaita 
sen historiasta. Meita itseamme se muistuttaa omista 
juuristamme ja lahtokohdistamme. Kyseessa on samalla 
kunnianosoitus menneille sukupolville, heidan tyolleen 
ja heidan antamalleen henkiselle perinnolle. Taalla ela-
neet esivanhempamme ovat katkeamaton osa sita suku-
polvien ketjua, joka on luonut nykyisen Suomen." 

Paljastus- ja esittelytilaisuutta juhlistettiin shampan-
jamaljalla. Samalla kierreltiin katsomassa entisia asuma-
paikkoja. Peramaelta lahteneen Antti Koskelaisen jalke-
laiset loysivat iso-ja isoisovanhempiensa vanhan talon 
perustukset. Kosken tuntumasta kotoisin olevat Ylijoen 
sisarukset muistelivat entisella pihamaallaan, etta kallion 
itapuolella oli kulkenut pienempi joki ja jokien valissa 
oli saari. Nyt se ei enaa ole juuri havaittavissa, silla 
venalaiset olivat tietoiden yhteydessa osin tayttaneet 
pikkujoen uoman. 

Kotimatkalla kierreltiin Hovinmaan ja Tervajoen kaut-
ta. Paikallisten asukkaiden tapa rakentaa uusia taloja ja 
hoitaa vanhoja omien systeemiensa mukaan teki vahin-
taankin unohtumattoman vaikutuksen. 

Pekka Koskelainen 

Odotusta Vaalimaan raja-asemalla. 

Kallioon tehdyn 
muistomerkin 
muovinen kaavio. 
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Joulun odotusta j a j oulukirkkoon 

Viipuriin 
Nykyisin Australiassa asuva Mirjam Harjuniemi (os. 
Koskelainen) muistelee seuraavassa 9- vuotiaan tyton 
joulua 63 vuoden takaa.. 

Koulun joulujuhla oli suuri asia. Syksyn mittaan sita 
odotettiin hartaasti. Koululla harjoitettiin joulujuhlan oh-
jelmaa. Oli joululauluja, kuvaelma, naytelma, yksinlau-
lua ja runon lausuntaa. 

Olin vain kuvaelmassa mukana, mutta pikkuserkulla-
ni Seppalan Lahjalla oli paljon ohjelmaa, silla hanella oli 
hyva lauluaani. Kylla minua harmitti, kun ei ollut laulun 
aanta. No, juhlat menivat ja sitten piti odottaa jouluaat-
toa. Jannitti kovasti, saako jotain joululahjaa. Tavallisesti 
saatiin lapasia ja sukkia. 

Sisareni kanssa olimme pyytaneet aidilta' nukkea, 
kuttaperkkanukkea, jolla oli kiinnimenevat silmat ja oi-
keat hiukset. Edellisena jouluna olivat Anttilan tytot, 
Helmi ja Helina, saaneet sellaiset. Tuli sitten jouluaatto 
ja tuli myos pukki. En muista kuka se oli, ehka vaijuska. 

Saimme sisareni kanssa nuket. Mutta voi sita petty-
mysta, silla se oli rumin nukke, minka sain. Kankaasta 
ruumis, sahajauhoilla taytetty ja savesta tehty painava 
paa. Ja vaatteet oli rumat. Aattoiltana hakkasin nuken 
hajalle ja panin uuniin palamaan. Ja mina itkin, itkin niin 
etten ollut koskaan itkenyt. 

Isoisa eli vaijuska sanoi minulle: "Ala itke, lahetaan 
huomenna joulukirkkoon." Ihmettelin, etta miksi nan 
puhuu joulukirkosta, kun kirkko on ihan vierella, puolen 
kilometrin paassa. Ilman muuta sinne mennaaan. "Ei, 
han sanoi: Mennaa aamulla Viipuri tuomiokirkkoon, 
paaset mukkaa, jos haluat." Voi sita riemua, siihen unoh-
tu nukkesurut, ei niitaa enaa aateltu. 

Kolmen aikaan aamulla miut heratettii, ei tarvinnu 
kahta kertaa nykasta, kun olin jo vaatteita panemassa 
paalle. Ja vaijuska oli jo hevosta valjastamassa kirkko-
reen eteen. 

Se oli juhlaa. Lahtijoita oli mammuska, aiti, mina ja 
vaijuska. Pitka matka oli edessa, yli 27 kilometria. Oli 
pimeaa. Jouluyo, taivas taynna tahtia ja paljon lunta. 
Niin sita lahdettiin. Mie sain istua keskella, ei ollut 

VANHAKYLAN KANSAKOULUN 
PERUSTAMISESTA 100 VUOTTA 
Vanhakylan kylatoimikunta oli jarjestanyt muisto- ja 
juhlatilaisuuden koulun sokkeliraunioille 27.6.1998. Juh-
lavakea oli kokoontunut kahdella bussilla runsaasti yli 
100 henkea. Vanhakylassa pysakoitiin Ampujan maelle, 
josta kaveltiin koulun tontille. Sokkeli- ja kellariraunioi-
ta ohitettaessa entiset koululaiset muistelivat tien varrella 

Mirjamin 70 v. pdivdd vietettiin Australiassa 20.4.1996 

kylma. Voi sita tieta, kun se oli kaunis, lumiset puut ja 
tahtinen taivas. 

Pitihan sita topata metsatiella, kun aamulla oli kahvit 
juotu. No, sita sita mie ihmettelin, etta miten mammuska 
noin, kun hammeet ei nouse korviin vaan jalat harallaan 
seiso. Aidilta kun kysyin asiaa, niin sanoi etta mammus-
kalla on "halkhousut", kuten silloin vanhan ajan ihmisil-
la. Asia ei kylla selvinnyt ennen kuin kotona. 

Niin tultiin Hovinmaalle, Tienhaaraan, Hietalaan, 
Sorvaliin, Hiekkaan ja Viipurin sillalle ja ohi Viipurin 
linnan. Ei mennyt enaa kauan kun oltiin jo Tuomiokir-
kon pihassa. Vaijuska pani hevosen kiinni toisten hevos-
ten joukkoon, pani loimen selkaan ja heinia etteen. 

Sitten oltiin valmiit menemaan kirkkoon sisaan. Kyl
la se jannitti, syvan hakkas, hyva ettei halennu. Mutta 
voi, kirkko oli niin taysi ettei yhtaan istumapaikkaa ollut 
jalella. Paasimme kuitenkin lehterille meneville rappu-
sille istumaan. 

Oi sita valomerta ja juhlavuutta, mita siella oli ja 
tunsi. Pappi puhui Jeesuksen syntymasta. Vain puhe 
kuului, puhujaa ei kylla nakynyt. Laulettiin jouluvirsia ja 
tuli kova hiki. Aina muistan tuomiokirkon ja sen joulu-
tunnelman. 

Takaisin tullessa pysahdyimme Sorvalissa, tadin Sof-
fi Soromaan luona. Siella syotiin ja juotiin, kaikki joulun 
tuntuista ja hyvaa. Tulomatkaa en muista koska tuli uni. 
Voi siita on kauan aikaa. 

Mirjam Harjuniemi 

asuneita kylalaisia ja koulutovereitaan. Jotkut taas oikai-
sivat entisia tuttuja peltoja ja polkuja pitkin koululle. 

Juhlapuheen piti professori Erkki Ihalainen kertoen 
koulun perustamisesta, rakentamisesta ja opettajista. Han 
muisteli myos omaa koulunkayntiaan koulussa, jossa 
alakoulun aikana vakiopaikka oli nurkassa seisominen. 
Myohemmilla luokille ei han enaan nurkkaan joutunut. 
Juhlan ohjelmaan kuului myos runonlausuntaa, yhteis-
laulua ja osallistujien kouluaikojen muistelua. 

Juhlatilaisuuden paatyttya jai jokaiselle runsaasti ai
kaa kulkea kotitanhuvillaan menneita muistellen. Mina 
kavelin Revonhannan kautta Salmenkalliolle katsomaan 
entista suksimaen kohtaa. Alamaki naytti yhta korkealta 
ja jyrkalta kuin ennenkin. 

Bussissa Erkki Ihalainen esitteli kylan oman pojan, 
Kanadassa asuvan Pentti Revon saveltaman Van-
hakyla-valssin. Pianolla nauhalle soitettu valssi oli hyva, 
joskin mielestani hiukan alakuloinen. Valssiin oli kahdet 
sanat, joista toisessa muisteltiin Vanhakylaa haikeudella. 

Pekka Koskelainen 
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Vahviala, 
luovutettu rajakunta 
Vahviala oli yksi niista Karjalan pitajista, joiden 
asukkaat joutuivat jattamaan kotinsa uusille isannil-
le. Vahvialalaisten sijoituskunniksi tulivat Porvoo, 
Porvoon maalaiskunta, Orimattila, Artjarvi, Iitti j a 
Elimaki. Koti-Suomen puolelle kunnasta jai 1600 
hehtaarin alue, joka liitettiin Lappeen j a Via man n 
kuntiin. 

Vahvialan pitaja sai pitajaoikeudet 1921, mutta jo 
heinakuussa 1913 hautausmaata koskevassa kokoukses-
sa olivat hautausmaan lisaksi esilla oman, itsenaisen 
kunnan ja seurakunnnan asiat. 

Nuori Vahvialan kunta koostui Viipurin maalaiskun-
nasta, Sakkijarvesta ja Lappeen pitajasta lohkaistuista 
alueista. Pitajan pinta-ala 247 km2 eli pyoreasti sanoen 
25 km kanttiinsa. Viljelysmaata oli n. 4 900 hehtaaria. 
Kunnassa oli vuonna 1939 asukkaita 5975 ja 11 koulu-
piiria. 

Vahvialan pitaja alkoi lannessa 150 metria Vainikka-
lan asemalta paatyen idassa Ykspaan sillalle. Pohjoisessa 
oli edessa Nuijamaa ja etelassa Suomenlahti, josta Vah
viala sai hyvan lastauspaikan. Nain merenkulkukin tuli 
kuvaan pitajassa. 

Teollisuutta ja maataloutta 
Pitajassa oli maatalouden rinnalla vahva teollisuus. Tyo-
paikka loytyi helposti omasta pitajasta. 

Pitajan halki kulki paarata Helsinki-Rajajoki-Pietari. 
Tama antoi tyota monelle miehelle "topparoikassa" seka 
asemilla ja pysakeilla. Olihan pitajassa rautatieasemat 
Nurmi ja Hovinmaa seka muutamia pysakkeja, joissa oli 
odotushuone. 

Jarvien rikkaus ja jokien koskisuus olivat tyypillisia 
pitajalle. Myllyjen ja sahojen lisaksi oli sahkoa tuottavia 
laitoksia. Mainittakoon, etta Vahvialassa oli Suomen 
ensimmainen puuhiomo, joka perustettiin jo vuonna 
1860 Kintereen kosken rannalle. 

Kunnallinen hallintotoimi 
Vahvialan ensimmaiset kunnallisvaalit pidettiin 4. ja 7. 
joulukuuta 1920. Asukasluvun mukaan kunnanvaltuus-
toon valittiin 21 edustajaa. Sosialidemokraatit saivat 9 
paikkaa, maalaisliitto 8 ja kokoomus 4. 

Pitajan perustamisessa oli kovin vauhti kirkonmiehil-
la, olihan kirkon perustava kokous 12.1.1920 ja kirkko 
valmistui syksyyn mennessa. Terijoelta ostettu huvila 
toimi seka kirkkona etta kunnantalona. Kauppahinta oli 
25 000 mk ja rakennuksen urakka 35 000 mk. Lopulli-
seksi hinnaksi tuli 195 000 mk. Kenties oman seurakun-
nan perustamiseen vaikutti se, etta lahin hautausmaa oli 
Sorvalissa, Viipurin esikaupungissa, jonne matkaa pita
jan rajalta tuli 30 40 kilometria. 

Voitiin sanoa, etta kunnan talous oli terveella ja 
vankalla pohjalla. Varat, jotka alussa olivat mitattomat 
alle 100 000 markkaa, olivat jo vuonna 1928 yli 5 
miljoonaa markkaa. 

Kun For Jordbruk och Skogskultur-niminen yhteiso 
tarjosi kunnalle 500 hehtaarin tilan ostettavaksi, valittiin 
kolmihenkinen toimikunta: Paavola, Ukkola ja Purola. 
Kunta osti useita kymmenia maatiloja, mukana 2-3 kar-
tanoa ja kaksi tehdasta. 

Vahvialan 
kunnan 
vaakunassa 
kuvastuvat 
pitajan 
paaelinkeinot, 
maatalous, 
teollisuus ja 
merenkulku. 

Suunnitellut Pentti 
Sipilainen. 

Elinkeinot 
Vahvialan paaelinkeinot olivat maatalous, teollisuus ja 
merenkulku. Naiden symbolit esiintyvat Vahvialan lipus-
sa, vaakunassa ja viirissa. Viljelty pinta-ala oli 4900 
hehtaaria, josta yli 100 ham tiloja oli yksi, 50-100 ham 
kolme, 25-50 ham 12 ja 10-25 hehtaarin tiloja 136. Alle 
10 ham tiloja oli viitisen sataa eli 6-10 viljellyn hehtaa
rin tiloja 202 ja tata pienempia 310. Kaikkiaan tiloja oli 
664 kpl. 

Vaikka peltopinta-ala oli monesti pieni, niin metsaala 
011 sitakin suurempi. Tama antoi isannalle tyota j a eman-
nalle turvallisuutta. Peltojen pinta-alat eivat paata hui-
manneet. Kuitenkin kunnan palkkalistoilla oli jopa kak-
sikin maatalousneuvojaa, kaksi kerhoneuvojaa seka 
Kalkki-Antti, joka huolehti navetoiden kalkitsemisesta. 
Nama miehet olivat monessa suhteessa valttamattomia 
pitajassa. Kunnalla oli esimerkiksi paljon maaomaisuut-
ta, jota se palstoitti ja antoi lisamaaksi alkaville maanvil-
jelijoille. 

Valio oli kiinnostunut maidosta ja nain tuli mukaan 
maidonmyyntiosuuskuntia ja tarkastuskarjakot. Esimer
kiksi omasta kylastani Valio vei parhaina aikoina 5 000 
litraa maitoa paivassa. 

Maatalouskerho ohjasi nuoret omille palstoilleen, 
joilla he viljelivat erilaisia vihanneksia kotikayttoon, 
myyntiin ja nayttelyihin. Rahaa toi kuitenkin parhaiten 
sikuri ja sipuli, joita ostettiin ja kysyttiin. 

Vahvialan kerhotyo kiinnosti muitakin kuntia. Sakki-
jarven ja Ylamaan lisaksi kavi retkikuntia Kannaksen eri 
kunnista tutustumassa kerhotyohon. 

Runsaasti teollisuutta 
Vahvialassa oli vahva teollisuus, jota suosi sijainti ja 
olevat olot. Pitajassa oli kumitehdas, paperitehdas ja 
tiilitehdas. Nurmin kumitehdas oli historiallisesti mie-
lenkiintoinen. Tehdas perustettiin 1870-luvulla, omista-
jana oli Hackman & Co, joka valmisti esimerkiksi ruo-
kailuvalineita ja maankuuluja Nurmis Sport-luistimia. 
Vuonna 1909 tehdas vaihtoi omistajaa ja siita muodos-
tettiin Oy Nurmi Ab. Vuonna 1929 se joutui taas uusille 
omistajille ja muuttui Suomen Gummi Oy:ksi. 

Tehtaan laheisyydessa oli saippuatehdas, joka tuotti 
myos glyseriinia. Lisaksi oli sahalaitos, joka svutuottei-
na valmisti pyykkipilkkeja ja pakettinappuloita. Paperi
tehdas, joka oli perustettu v. 1888, osti paljon puutava-
raa. Paperipuun sai vieda tehtaalle. Nain sai moni rahtia, 
jos oli metsassa puita ja riski hevonen. Tili maksettiin 
paaasiassa kultarahoina. Tehtraalla oli tyovakea 125 ja 
lisaksi oli tyovoimaa tehtaan ulkopuolella. 
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Rakkolanjoen kaakelitehtaan perusti Nikolai von 
Erber-niminen venalainen luutnantti jo v. 1877. Tehdas 
tuotti kauniita ja kuuluisia kaakeleita. Omistajan vaihtu-
essa Erberin kuoltua tehdas joutui vahitellen enemman 
tai vahemman laskikierteeseen. Tuotantoon liittyi sala-
ojaputkien ja hellan peltien seka arinoiden valmistui -
lopuksi yritettiin jopa piimapottien ja kukkopillien val-
mistusta. Tehdas tuotti joskus voittoakin, ainakin sen 
verran, etta se peitti kustannukset. 

Hovinmaalle rakennettiin uusi, suuri tiilitehdas vuon
na 1944. Tehdas hankki n. 60 hehtaarin maa-alueen, 
jonka savikerros oli usean metrin paksuinen.Tehdas oli 
sisaanajovaiheessa, kun Karjala evakuoitiin.Sen vuosi-
kakapasiteetiksi oli suunniteltu 6 miljoonaa tiilta ja n. 
500 000 tiilen yhtaaikainen kuivaaminen. 

Nurmin rautatieasema. 

Hovinmaan asema 1930. Rakennettu 1881. 

! 

Hovinmaan paperitehdas perustettu 1888. 

Rakkolanjoen kaakelitehdas 1902. 

Puutavaran lastausta Tervasaaresta. 

Tervasaaren lautatarhaa 1920-30. 

Teollisuuteen liittyi myos merenkulku. Vahviala pita
ja rajoittui Suomenlahteen ja pitajassa oli erittain hyva 
lastauspaikka Tervasaaressa, joka antoi tyota sadalle 
lastaajalle. Juuri siella vihollisen joukot ylittivat Vahvia
lan pitajan rajan. 

Lihavat vuodet paattyivat 
Vuonna 1924 pitajan alueella sateet ja tulva tuhosi 
siemenviljan ja kunta joutui tulemaan apuun hankkimal-
la seka viljaa etta lainarahaa. Vuonna 1926 vieraili 
kevathalla. Kato oli sita luokkaa, etta valtionkin oli 
tultava kuntaa auttamaan. 

Tehtaat joutuivat pulakauden tullessa 1920-luvun lo-
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pussa sanomaan irti tyontekijoitaan, menekki loppui 
seka kumilta etta kaakelilta. Kerrotaan, etta hata oli sita 
luokkaa, ettei kunnalla tarkeampia asioita ollutkaan kuin 
tyottomyys. Luottmus valtioon meni avustusten epavar-
masta saamisesta. Talloin kunta ryhtyi jarjestamaan toita 
omatoimisesti. Kaikki, joilla oli toita tarjolla, ilmoittivat 
siita kuntaan. Meillakin kotona tehtiin peltoa kuokalla 7 
hehtaaria. Tyomaalla oli joskus kirea ilmapiiri ja kantoja 
piiloteltiin mullalla ja turpeilla. 

Kunta oli luopunut monesta metsatilastaan, jotka se 
oli omistanut, mutta silla oli kuitenkin viela jaljella 2 
000 hehtaaria hyvaa metsamaata. Kunta odotti valtiolta 
apua silloin kun pula-aika painoi raskaana kunnan hal-
lintoa ja taloutta. Valtion apu tuli kuitenkin etupaassa 
puheissa. Nain kunta alkoi luottaa vain itseensa. Kunnal
la oli paljon tieosuuksia ja siltoja ja kaikenlaisia velvolli-
suuksia, jotka alkava kunta joutui toteuttamaan. 

Viipurin Maanviljelysseurassa oli lakimies nimelta 
Urho Kekkonen, joka paasi toisella kerralla eduskuntaan 
lahes vahvialalaisten aanilla. Tama lakimies omisti 
Paarmakallio-nimisen tilan Vahvialassa lahella nykyista 
rajaa. Kekkonen oli silloin sisaministerina ja oli kenties 
puhunut Vahvialan huonosta tiekannasta, koska silloinen 
kulukulaitosministeri Vaino Salovaara sanoi, etta mina 
tulen itse katsomaan, kuinka heikot tiet siella on. Lahti-
vat kolmella autolla kohti Ylamaata. Autot juuttuivat 
matkalla monta kertaa saveen. Kaksi kertaa ministerit 
jopa vetivat koysilla autoa liejusta oikein tosissaan, 
jolloin ministeri Salovaara oli sanonut naama savessa: 
"Kylla tanne pitaa saada paremmat tiet." 

Vahvialan kirkko ja kuntala valmistui 1920. 

Seurakuntaelama 
Vahvialassa oli, kuten jo aiemmin mainittiin, valiaikai-
nen kirkko, joka palveli monitoimitalona - kirkkona, 
seurakuntatalona, kunnantupana ja kantakirjastona. Kirk
ko otettiin kayttoon ensimmaisena adventtina 28. mar-
raskuuta 1920. 

Ensimmaisena kirkkoherrana oli Jyvaskylasta kotoi-
sin oleva Aleksanteri Vehniainen. Han oli ennen sita 
Kupanitsan kirkkoherrana Inkerinmaalla. Vahvialan kirk-
koherran viran han otti vastaan vuonna 1923. 

Vahvialan kirkossa oli 400 istumapaikkaa ja kasin-
pumpattavat urut. Alttaritaulu oli vahvialaisen Matti Ylan-
teen maalaama ja kuvasi Jeesuksen ylosnousemusta. 
Kirkossa oli parveke kahdella sivustalla. Tornissa oli 

Vahvialan uusi pappila 1928. 

suuri kirkonkello, joka painoi 400 kiloa. Kello valmistet-
tiin Lokomolla Tampereella. Kellossa oli teksti: "Vah
vialan seurakunnalle" seka vuosiluku ja raamatunlause 
"Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa". 

Seurakunnalla oli vilkasta toimintaa niin kirkkokuo-
rolla kuin diakonia- ja pyhakoulutyossa. Uusi pappila 
rakennettiin vuonna 1928 arkkitehtina Jalmari Lankinen. 
Suomessa oli silloin ennestaan vain kaksi nain nykyai-
kaista pappilaa. Pappila tuli maksamaan 360 000 mark
kaa. 

Palokunta yhdisti 
Pitajaan perustettiin palokunta verkalleen. Tarina kertoo, 
etta vuonna 1933 oli suuri metsapalo, jossa Hovinmaan 
ja Hanhijoen metsaalue paloi ja koko pitajan alueelta 
miehet oli komennettu sammutustoihin. Kenties tasta 
palokunta-aate sai suuren suosion eri kylissa. Mainitta-
koon, etta palokunnan urheilukilpailuissa oli jopa 
250-300 urheilijaa pitajan alueelta. Tama antoi vauhtia 
myos muille urheiluseuroille. 

Urheilu ja seuratoiminta 
Vahvialassa oli nelja urheiluseuraa: Vahvialan Kiista, 
Vahvialan Kilpaveikot, Hovinmaan Into ja Vanhankylan 
Elo. Hiihtajia kavi kilpailumatkoilla Salpausselan lisaksi 
jopa Holmenkollenilla ja Garmisch-Partenkirchenissa. 
Myos yleisurheilu oli pitajalaisten suosiossa. Esimerkik
si seuraottelut Vahvialan Kiistan, Sakkijarven Ahjon ja 
Uuraan Urheilijoitten kesken olivat kohokohtia pitajassa. 

Urheilun valmennukseen kaytettiin nimimiehia, ku
ten voimistelunopettaja Palle Virtanen Porvoosta. Vaikka 
urheilu olikin eniten suosiossa pitajassa, eivat kunnan-
isat oikein voineet ymmartaa, etta kunnan varoja sijoitet-
taisiin urheilukentille. Kiistan urheiluseura pisti ano-
muksen aina uudelleen ja uudelleen - ja uusi kentta tuli. 
Kentta tehtiin suurelta osin talkoovoimin. Kylassa oli 
hyva talkoohenki. Juoksuratoja ja hyppypaikkoja olivat 
tekemassa alan ammattimiehet. 

Vahvialassa oli paljon seuroja ja yhdistyksia. Vilk-
kaimmin toimivat urheiluseurat, palokunta, tyovaenyh-
distys, martat, maamiesseura ja nuorisoseura. Lisaksi 
pitajassa toimivat voimisteluseura, uimaseura, partiolai-
set seka suojeluskunta ja Lotta Svard-jarjesto. Lisaksi oli 
Nuorten kristillinen yhdistys ja Evankelinen nuorisoliitto. 
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Sota ja sen seuraukset 
Vahviala sai kokea sodan kauhut pitajan alueella. Nur-
min kyla joutui ankaran pommituksen kohteeksi talviso-
dassa. Olihan kylassa rautatieasema ratapihoineen, teol-
lisuuslaitokset ja suuri mylly, mutta ennen kaikkea rauta-
tie- ja maantiesilta, jotka olivat sotilaallisesti erittain 
tarkeita. Raskaat rauhanehdot me vahvialalaiset kuulim-
me Punkalaitumen pitajassa. 

Valtauksen jalkeen 1941 Vahvialaan palasi 4086 
pitajalaista entisesta 5975 asukkaasta. Kun vahvialalai
set palasivat kotiseudulleen, oli monella vain savupiippu 
jaljella entisesta kodistaan. Jalleenrakennus odotti suur-
ta osaa pitajalaisista. Kodit valmistuivat Vahvialassa 
olon aikana. Tunsin perheita, jotka muuttivat uuteen 
kotiin lauantaina ja sunnuntaina klo 16 tuli lahto uudelle 
evakkotielle. 

Vahvialaiset maksoivat sodasta kalliin hinnan, 197 
kaatunutta. Kun Summa murtui, Vahvialan suojeluskun-
nan nuoret pojat vietiin isanmaata puolustamaan. Sinne 
he kaikki jaivatkin. Raskaan hinnan maksoi kyla, joka 
kantoi nimea Vanhakyla. Kaikki sotaan lahteneet 33 
miesta kaatuivat. 

Yrjd Sipilainen 

Matkustajalaiva "Imatra" Karppila-Tervajoki laiturissa 
lahdossa Viipuriin. 

Eeron pakinoita: 

Karpiittilamppu 
Elettii vuotta nelkytyks ja Karjala saatii takasii. My6 
oltii ensimmaisii sivilii ko sin takasii paastii. Tyokuntosii 
ko oltii. Lokakuu kolmas paiva paastii Tervajool. Sillo ol 
pula kaikkiist. Valostakkii. 

Tul illat ja valova pit saaha tuppaa. Alkuillast enstai 
hamaroitii, mut ko alko tulla nii pimijaa ettei mittaa 
nahnt, ni sillo issain sytytti parreeen palamaa. Liita 
kuppuu tek sellase kehykse rautalangast ettei tarvint 
nappii polttaa. Talleekii parjattii, mut annaha olla, saatii 
uus keksinto tai konstiha se ol: Savelaise tuvas jaettii 
kortil valttamattomii tarvikkeit niiko sokerii, korviketta 
ja suolaa ja sit viel tul jaettavaks karpiittiikii. 

Karpiittilamppuu ei olt ja sit ei muuta ko ite vaa 
keksimaa lamppuu. Se saatii sukkelaa silviisii, et essittii 
lakkipurkki, tavallisest maalipurkki, tyhja tietyst. Maali-
purkist saatii sailio karpiitil. Kantee sovitettii alassui 
kivarihylsy, mihi viilattii kuppeesee pien reika. Sit tehtii 
purki kantee toine pienemp reika, mist tiputettii kanne-
paalt vetta. Veen saatelemiseksi reikaa pantii tultikku ja 
sit ko tikkuu kaantel sopivaa asentoo, ni vetta tippu 
haluttu maara, ja se taas vaikutti karpiiti kaasuutumissee 
ja tule kirkkautee. Ja ko man liikaa vetta, nii kyl suhis. 
Meinas rajahtaa. 

Tallee man ensimmaine talvi parree ja karpiiti valos. 
Se ol muutekii hyvin tiukkaa aikaa ruuvankii puolest. 
Meil ei kyl olt iha tiukkaa, ko myo saatii kaivetuks 
syksyl potattii Possuli saha pellost. Sillo tul aikane talvi. 
Lumi sato sullaa maaha eika pois lahtent. Mie oli sillo 
neljatoistvuotias ja miut pantii lapioimaa lunta potatti-
vakkoi paalt. Naiset kaivo ja isa ajo potatit kuoppaa. 

Taa potati kaivuu tehtii ominee ko kyssees ol suku-
laise pelto. Mut muut tyot myo tehtii kaik sakil. Meist 

kerattii sellanen sadonkorjuujoukko. Pit naas saaha ki i -
reest venalaisii kylvamat ellot korjatuks. Kauralha ne 
pellot enimmmaksee ol, mut kaik ol nyt tarpee. las ol 
kova talvi. Kaikkii tarvittii. Paikkoi kunnostettii ja veh-
keet kulu. Seppaa tarvittii. Paja saatii Lakiamae palokuu-
rist ja sepaks valissiit Ranti Vikin ja miust tekkiit sepa 
sallin. Iha mukavaa hommaa se olkii. 

Talvi man ja nelkytkaks kevvaal saatii sahkotkii ja 
ihmiset alko tulla kottii ja elama pallautu entisellee. 
Vartuttii vaa sova loppumist ja poikii sovast kottii niiko 
tyttoikii lottant. Mut mites siin kaikaa! A uus lahto j a taal 
sita viel ollaa evakos vaik valil nayttikkii jo silt, et 
Karjala saahaa takasii. Nii siin vaan sit kuitekkii kai, 
niiko sepa evvaal, et kaik man eika piisantkaa. 

Eero 



Karj alakes ku s t elulle 
uusi suunta 
Virikkeen tahan kirjoitukseen antoi Helsingin Sanomien 
kulttuuriosastossa lauantaina 19.9.1998 ollut presidentti 
Mauno Koiviston erinomainen esittely Timo Vihavaisen 
ja Irina Takalan toimittamasta teoksesta, jossa kasitel-
laan suomalaisten kovaa kohtaloa 1930-luvun Neuvosto-
Karjalassa ja Leningradin alueella. Toimituksen laatiman 
otsikon mukaan "teos paljastaa suomalaisten kohtalot 
puhdistuksen aikaan Karjalassa". 

Tahan saakka kaikki oli hyvin, mutta koko sivun 
jutun kuvituksena oli suurikokoinen kuva, jossa oli seu-
raava kuvateksti:"Nakyma Viipurin kaupungista 1930-lu
vun alusta. Kaupunki menetettiin Neuvostoliitolle vuon
na 1940." 

Jos maan suurimman lehden kulttuuritoimitus sotkee 
nain kasitteet, niin mita sitten tavallinen peruskoulun 
kaynyt nuori tietaa tanaan Karjalasta. Keskustelua Karja-
lasta tulee kayda jo senkin takia, etta kasitteet pysyvat 
selvina. 

Suomen Karjala ja Venajan Karjala 
Suomen heimo, suomalaiset ovat asuneet luovutetun 
Karjalan alueeella ainakin tuhat vuotta. Karjalan Kannas 
on paaosin kuulunut Suomeen (Ruotsin valtakuntaan) 
Pahkinasaaren rauhasta vuodesta 1323 alkaen. Stolbovan 
rauhassa 1617 Suomeen liitettiin Kakisalmen laani, min-
ka jalkeen Viipurin laanin raja Venajaa vastaan kulki 
vuoteen 1721 saakka samoissa kohdin kuin itsenaisyy-
temme ensi vuosikymmenina. 

Vaikka raj at ovatkin sen jalkeen muuttuneet, syntyi 
jo 1617 se Viipurin laani, jonka paaosin muodosti Etela-
Karjala. Sen vaesto puhui suomea ja oli paaosin luteri-
laista lukuunottamatta Laatokan Karjalan eraita kuntia, 
joissa uskonto oli paaosin ortodoksinen. Esim. vuodelta 
1880 tiedetaan laanin asukasluvun olleen 301 975. hen-
kea, joista 291 490:11a oli aidinkielena suomi. Ruotsia 
puhui 2,4 %, lopulla yhdella prosentilla asukkaista oli 
aidinkielena saksa tai venaja. 

Viipurin laanin vaesto oli kieleltaan ja taustaltaan 
homogeenista. Vaikka valtakunnan raj at valilla vaihtui-
vatkin, oli vaesto elanyt yhdessa satoja vuosia saman 
hallinnon alaisena Viipurin laanissa. Asukkaat olivat 
suomalaisia, Karjalan heimoon kuuluvia eika heilla, 
eraiden rajaseudun kuntien asukkaita lukuunottamatta, 
ole ollut satoihin vuosiin juuri mitaan yhteyksia Venajan 
Karjalaan. 

Venajan Karjala on maantieteellinen kasite, alue joka 
on tunnettu Karjalan neuvostotasavaltana ja nykyisin 
nimella Karjalan tasavalta. Vuonna 1960 siella oli n. 600 
000 asukasta, joista 83 % oli venalaisia ja ukrainalaisia, 
13 % karjalaisia ja 4 % suomalaisia. Nyt, lahes 40 vuotta 
myohemmin, karjalaisten, suomalaisten ja vepsalaisten 
osuus on laskenut 10-13 prosenttiin laskutavasta riippu-
en. Venajan Karjala ei siten ole asukkailtaan kovinkaan 
karjalainen. 

Karjalasta puhuttaessa ongelmaksi onkin muodostu-
nut se, etta kansainvalisesti tunnetaan vain yksi Karjala, 
venalaisten asuttama Venajan Karjala. Dosentti Antti 
Laine on Helsingin Sanomissa 21.9.1998 kuvannut tata 
tilannetta: Venalaisessa historiassa ei vielakaan tunneta 
talvisotaa ja sikalaisissa kartoissa Karjalan kannas on 

kuulunut Venajaan yhtajaksoisesti vuodesta 1721 lahti-
en. Venajalla ei tiedeta, etta 400 000 suomalaista on 
paennut luovutetulta alueelta kanta-Suomeen. Ei ihme, 
etta Karjalan palauttamisesta ei ole helppo saada aikaan 
neuvotteluja venalaisten kanssa. 

Myoskaa muualla maailmassa ei asioita tunneta juuri 
paremmin. Karjalan Liiton seminaarissa 20.1.1996 Antti 
Laine kertoi amerikkalaisesta v. 1990 ilmestyneesta tut-
kimuksesta, jossa venalaisiin lahteisiin perustuen mainit-
tiin huomattava osa Neuvosto-Karjalan asukkaista siirre-
tyksi Suomeen v. 1940 Moskovan rauhan seurauksena. 

Miksi sitten pitaa puhua Karjalasta, jos se sotkeutuu 
Venajan Karjalaan, jonka hallinnollisena keskuksena on 
Petroskoi. Mehan emme edes menettaneet koko suoma
laista Karjalaa - vai miten maaritellaan Pohjois-Karjala. 
Miksi ei puhuttaisi pelkastaan Viipurin laanista tai Kar
jalan Kannaksesta laajassa mielessa (Laatokan Karjala 
mukaanluettuna). Kasitteita ei selvenna eika keskustelua 
helpota myoskaan se, etta "Venajan Karjalan" hallinto 
jakautuu Karjalan tasavallan ja Leningradin alueen kes-
ken. 

Karjalan Liitto on kasitellyt Karjala-kysymysta viile-
an tahdikkaasti. Helsingissa tammikuussa 1996 pidetyn 
Karjala-seminaarin aineisto kuvaa sita asialahtoista nako-
kulmaa, jolla Liitto on asiaa hoitanut. Karjalan Liitossa 
ollaan hyvin selvilla Karjala-kasitteeseen liittyvista on-
gelmista. Kuitenkin seminaariaineistoon liittyvassa artik-
kelissa luovutetun Karjalan luonnonvarojen hyodyntami-
sesta todetaan suurimman taloudellisen intressin liittyvan 
Barentsin meren oljyyn ja kaasuun! Pida tassa sitten 
asiasta tietamattomien kasitteet selvilla, kun Liitonkin 
julkaisussa tahtovat menna omat ja vieraat sekaisin. 

Karjalan Liiton ohjelmassa puhutaan heimoidentitee-
tista: Liitto on karjalaisuuden asialla, Karjalan heimon 
yhdyssiteena. "Karjalaisten enemmisto asuu naet Suo-
messa, ja siksi Suomella on erityinen vastuu karjalaisen 
kulttuurin sailyttamisesta" sanotaan Liiton tavoitteissa. 
Ja edelleen: "Liiton tulee myos tukea karjalan kielen ja 
kulttuurin sailymista Karjalan tasavallassa." Heimoaate 
nain vahvasti painotettuna ei mielestani edista Suomen 
Karjalan problematiikan tuntemista ja luovutettujen alu-
eiden palauttamista. Karjalan kielen asemasta ja Venajan 
Karjalan oloista huolehtiminen ei myoskaan ole kuulu
nut Liiton toiminnan alkuperaisiin tavoitteisiin. 

Miten eteenpain? 
Dosentti Antti Laineen kirjoitus Helsingin Sanomissa oli 
otsikoitu: "Karjala-puheilta Venajalla pohja pois." Hanen 
nakemyksensa mukaan kestaa kauan, ennen kuin Vena
jalla syntyy sellainen historiatietoisuus, joka tekee kes-
kustelun aiheesta mahdolliseksi. Tahan nakemykseen on 
pakko yhtya, silla niin paattavaisesti on tahan astiset 
esitykset venalaisella taholla torjuttu. Nayttaisi myos 
siita, etta ajatus olisi paitsi suurvallan johdon kannalta 
mahdoton myos vaikea motivoida tavalliselle venalaisel-
le, jolle on opetettu Karjalan Kannaksen kuuluneen 
Venajaan yhtajaksoisesti ainakin vuodesta 1721 lahtien. 

Kanava-lehden numerossa 7/1998 on emeritusapu-
laisprofessori Tatu Vanhanen kasitellyt aihetta jalleenra-
kentamisen nakokulmasta. Hanen lahtokohtanaan on Ve
najan ilmoitus, ettei se halua keskustella rajojensa muut-
tamisesta, mutta silla voisi olla valmiutta neuvotella 
joistakin muista luovutetun Karjalan asemaa koskevista 
uudelleenjarjestelyista, jos sille tehtaisiin konkreettisia 
ehdotuksia. Karjalan Liiton taholta on esitetty, etta Suo-
melle ja EU:lle tulisi laatia erityinen Karjalan kehitta-
misohjelma, jonka puitteissa Suomen ja EU:n lahialue-
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yhteistyohon tarkoitettuja varoja suunnattaisiin nykyista 
paljon enemman luovutetutun Karjalan alueen jalleenra-
kentamiseen. 

Tatu Vanhanen ideoi Karjalan Liiton aloitteen pohjal-
ta mallia, joka voisi nimenomaan jalleenrakentamiseen 
osallistumalla johtaa suomalaisen yritystoiminnan ja sita 
mukaa myos asutuksen osittaiseen paluuseen Karjalaan. 
Han esittelee lahialueohjelmaan pohjautuvaa malliaan 
jarkevin perustein. Tosin han joutuu heti aluksi totea-
maan, etta ei ole viela selvyytta siita, etta olisiko Venaja 
edes halukas ottamaan vastaan suomalaisten ja EU:n 
apua Karjalan jalleenrakentamiseen. Mutta maailma 
muuttuu ja meidan pitaisi oppia kayttamaan nain avautu-
via uusia mahdollisuuksia. "Pienten askelten tieta toteu-
tuisi edes jossain maarin kansallinen unelma suomalai
sen asutuksen paluusta Karjalaan", sanoo Vanhanen. 

Mielestani Tatu Vanhanen on esittanyt tahanastisista 
realistisimman mallin Karjalan kysymyksen hoitoon. 
Tarton rauhan rajoja ei helpolla saada takaisin, oltakoon 
meidan oikeudestamme niihin mita mielta tahansa. Viisi-
miljoonainen Pietarin kaupunki tarvitsee omat suojavyo-
hykkeensa seka sotilaallisista syista etta ympariston hoi-
dosta aiheutuvista vaatimuksista johtuen. 

Juuri talla hetkella Venaja on kaoottisessa tilassa. Jos 
olemme optimisteja, voimme lahtea siita, etta Venajasta 
tulee lahivuosikymmenina nykyaikainen, demokraatti-
nen ja taloudellisestikin vahva valtio. Silloin on mahdol-
lista, etta viisumipakko voidaan poistaa Venajan ja sen 
naapurivaltioiden valilla. Silloin on myos ulkomaalaisil-
la mahdollisuus omistaa maata ja harjoittaa yritystoimin-
taa samalla tavoin kuin se on tanaan mahdollista perin-
teisissa Lansi-Euroopan maissa. Ei ole myoskaan mah-
dotonta, etta Venajasta tulisi joskus EU:n jasen. Viimeis-
taan siina vaiheessa olisi meille suomalaisille erittain 
tarkeaa, etta olisimme tottuneet elamaan venalaisten 
kanssa, harjoittaneet yritystoimintaa Venajalla ja opetel-
leet puhumaan myos venajaa. Kuten edella todettiin, 
yksin Pietarissa on tana paivana asukkaita yhta paljon 
kuin koko Suomessa. 

Me luovutetun alueen karjalaiset olemme kylla val-
miit Karjalan takaisinsaamiseen, maksoi mita maksoi. 
Mutta onko Suomen kansa siihen valmis ja jos on, niin 
milla hinnalla? Tata kannattaa pohtia. On kuitenkin niin, 
etta meidan evakkojen rivit harvenevat paiva paivalta ja 
sen myota myos Karjalan kunnaiden muistot haihtuvat ja 
valmius Karjalan takaisinsaamiseen vahenee. Olisimme-
ko valmiit ottamaan 300 000 venalaista yhdella kertaa 
Suomeen ja valmiit maksamaan niita kymmenia miljar-
deja, mita alueen infrastruktuurin kunnostaminen mak-
saa. Ja kuinka yhtakkia sulautuisi suomalaiseen yhteis-
kuntaan nain saatu venalainen vahemmisto kun jo nyt 
olemme tuskaantuneita muutaman tuhannen paluumuut-
tajan aiheuttamista kustannuksista ja muista ongelmista. 

Nykyisen sukupolven lohtuna on kuitenkin se, etta 
meidan tuskin tarvitsee ottaa kantaa luovutetun alueen 
palauttamisesta aiheutuviin kustannuksiin, silla niin kau-
kana palauttaminen tuntuu talla hetkella olevan. Sen 
sijaan tulisi hyvissa ajoin ryhtya miettimaan Karjalan 
jalleenrakentamista yhdessa Venajan ja EU:n kanssa ja 
lahtea kehittamaan Tatu Vanhasen viela varsin yleisella 
tasolla esittamaa ideaa kaytannon suunnitelmaksi. Siina 
on seka Karjalan Liitolle etta Suomen hallitukselle hyva 
ja kunnianhimoinen projekti, joka onnistuessaan hyodyt-
taisi seka Suomea etta Venajaa. 

Karjala-projektin suunnittelu olisi syyta kaynnistaa 
talta pohjalta mahdollisimman nopeasti, jotta suunnitel-
mat olisivat valmiina silloin kun raj at aukeavat ja toimin-

ta voidaan kaynnistaa. Tulevat polvet eivat voisi ikina 
antaa anteeksi, jos tassa nyt nukutaan ja menetetaan 
ainutlaatuinen tilaisuus. Vaikka kyseessa onkin ensisijai-
sesti taloudellinen projekti, heijastuisivat sen vaikutukset 
koko suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Heikki Koskelainen 

Karjalaisten asuinalueet historiallisen ajan alusta, aina 
toiseen maailmansotaan saakka. 

HS 13.6.1998 

Jukka Koskelaiselle kriitikoidcn Vaaskivi-
plaketti 
Runoilija, suomentaja ja kriitikko Jukka Koskelainen 
on saanut Vaaskivi-palkinnon. Pronssinen plaketti ja 
siihen liittyva 10 000 markan palkintosumma on huo-
mionosoitus ansioituneelle suomalaiselle kirjallisuus-
tai teatteriarvostelijalle. 

Koskelainen, 37, on nakynyt kirjallisessa julkisuu-
dessa lahinna Nuoren Voiman Liiton ja Elavien Runoi-
lijoiden Klubin aktiivisena jasenena. Han kirjoittaa kri-
tiikkeja ja esseita Nuori Voima -lehteen ja Helsingin 
Sanomiin. Lisaksi han on suomentanut lyriikkaa ja 
julkaissut kaksi omaa runokokoelmaa. 
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Koskelaiset Berliinissa 
Heinakuun ensimmaisena lauantaina vallitsi 
Helsinki-Vantaan lentokentalla iloinen kuhina lanes pa-
rinkymmenen Koskelaisten sukuun kuuluvan ilmoittau-
tuessa Berliinin lennolle. Kaikkiaan meita oli Berliinis
sa yli 20 osan retkelaisista tullessa Ruotsista. Hyva 
osanottaja-maara selittyy Berliinissa asuvan matkailu-
alan ammattilaisen Riitta Ottin sisarusten siella van-
hempineen pitamasta sukukokouksesta. Riitta olikin ken-
talla vastassa ja otti bussin matkustajineen heti komen-
toonsa selostaen yhdistetylla tulomatkalla ja kiertoaje-
lulla Berliinin historiaa, maisemia ja nahtavyyksia. 

Kiertoajelulla nahtiin myos pala entista Berliinin 
muuria ja kaytiin kuulun Alexanderplazin tuntumassa 
Kaufhofin tavaratalossa kahvilla. Heti alkuun ei voinut 
olla hammastelematta sita viher- ja vesialueiden maaraa, 
joka ymparoi tata 3,5 miljoonan asukkaan kaupunkia. 
Berliinin pinta-alasta onkin lanes neljannes jokia, jarvia 
ja metsia - vai olisivatkohan nuo saksalaiset metsat 
suomalaisittain katsoen pikemminkin puistoja. 

Hotellimme Auberge tuotti iloisen yllatyksen kodik-
kaine suurine huoneineen ja erinomaisine aamiaisineen. 
Erityisesti naisvaki oli ihastunut sen rauhalliseen sijain-
tiin keskella kaupunkia, KADEVEm, Euroopan toiseksi 
suurimman tavaratalon lahella. Heti lauantaina joimme 
yhdessa tulokahvit ja illalla soimme tyypillisessa saksa-
laisessa ravintolassa perinteisella tavalla valmistettua 
sianlihaa hapankaalin kera. 

Viikonloppuretkelaisilta loppuu aika vakisinkin kes-
ken, niin paljon nahtavaa tassa vanhassa Saksan paakau-
pungissa on. Tietysti piti kayda Brandenburgin portilla, 
kurkistaa Tiergartenin puistoon ja ihmetella Potsdamer 
Platzilla ja keskustassa muutenkin tapahtuvaa kiihkeaa 
rakentamista. Berliinistahan tulee vuosituhannen vaih-
teessa jalleen Saksan paakaupunki. Luku sinansa on 
Kurfurstendamm eli Ku'damm; levea puistokatu ja en-
nenkaikkea ostoskatu hienoine myymaloineen ja kuului-
sine kahviloineen. Ku'dammin paassa on sodassa rauni-
oitunut Gedachtniskirche, joka vain osittain korjattuna 
muistuttamassa sodan mielettomyydesta. Sen vieressa 
on uusi, varsin oudon nakoinen kahdeksankulmainen 
kappeli seka lasimaalauksin koristeltu kuusikulmainen 

Koskelaiset Fredrik Suuren linnan paarakennuksen edes-
sd olevalla portaikolla. 

torni. Se on kuitenkin kaynnin arvoinen, silla tunnelma 
sen sisalla on hamyisen harras. 

Berliinin saa muistutti ensi vaikutelmaltaan sita, jo-
hon saimme kesan aikana tutustua Suomessa, vetta satoi 
parina ensi paivana, mutta onneksi se taukosi Sanssoucin 
linnassa kaynnin ajaksi. Kaynti tassa Fredrik I I Suuren 
Potsdamiin rakennuttamassa linnassa oli todella mielen-
kiintoinen. Linnan puisto pengerryksineen, suihkulahtei-
neen, kasvihuoneineen ja kiinalaisine teehuoneineen teki 
unohtumattoman vaikutuksen. Paluumatkalla Potsdamis-
ta kurvasimme myos meille suomalaisille mieluisia muis-
toja herattavan Berliinin Olympiastadionin kautta. 

Meillle useimmille kaynti Berliinissa oli ensimmai-
nen, mutta ei varmastikaan viimeinen, silla niin kiehto-
valta kaupunki tuntui. Nyt Riitta Ottin opastuksella 
tehdyn harjoituskaynnin jalkeen on mukava tehda jo 
etukateen luettelo kaikista niista mielenkiintoisista pai-
koista, joihin sitten joskus mennaan. Kiitos, Riitta, hyvin 
hoidetusta ja sisaltorikkaasta opastuksesta. 

Heikki Koskelainen 
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Berliini, Bradenburgin portti. 
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Sukuvaakunan 
paljastuspuhe 
Koskelassa 15.8.1998 
Kun me tanaan olemme kokoontuneet Koskelan kosken 
partaalle, on meilla siihen erityinen syy. Olemme su
kumme syntysijoilla ja olemme paljastamassa sukumme 
tunnusta, joka kesakuussa on seuran toimesta Pekka 
Koskelaisen organisoimana kaikessa hiljaisuudessa veis-
tetty tahan suomalaiseen peruskallioon. 

Emme tarkalleen tieda, koska ensimmainen sukum
me jasen on naille seuduille asetttunut asumaan. Siita 
olemme kuitenkin varmoja, etta se tapahtui ainakin yli 
350 vuotta sitten. Voimme sanoa, etta vahintaan 300 
vuotta me koskelaiset ehdimme naita seutuja asuttaa, 
kunnes vastoin tahtoamme ja ilman omaa syytamme 
jouduimme ne jattamaan. 

Olemme voineet seurata sukumme vaiheita aina 
1600-luvun alkupuolelle saakka. Eli siita lahtien kun 
1620-luvulla ensin annettiin piispallinen maarays pitaa 
kastekirjoja ja vahan myohemmin myos maarays pitaa 
rippikirjoja. Naita dokumentteja tutkimalla on sukumme 
jasen Eva-Liisa Maamies (os. Koskelainen) voinut jaljit-
taa vanhimman tunnetun esi-isamme Tuomas Heikinpo-
jan, ruotsin kielella pidettyjen kirkonkirjojen mukaan 
Thomas Henrichsonin. Hanen poikansa Heikki syntyi 
taalla v. 1657 eli 340 vuotta sitten. Milloin ja missa 
ensimmainen tunnettu Tuomas oli syntynyt, siita ei ole 
tietoa. 

Elama 1600-luvun Suomessa ei varmaankaan ollut 
helppoa. Ainakin se oli hyvinkin toisenlaista kuin esim. 
viela vuosisadan vaihteen maalaisoloissa. Koko Suomen 
vakiluku oli 1600-luvun ensi vuosikymmenina vain n. 
350.000, joista Viipurin Karjalassa asui n. 55.000 hen-
kea. Vakiluku kasvoi nopeasti 1600-luvun loppuun saak
ka, kunnes vuosien 1695-97 suurten katovuosien aikana 
noin kolmasosa Suomen kansasta menehtyi nalkaan ja 
sairauksiin. Kohta 1700-luvulle tultaessa alkoi Pohjan 
sota, jota taas seurasi Isonvihan aika, jolloin venalaiset 
aiheuttivat valtavaa tuhoa koko maassa. Meille karjalai-
sille se merkitsi vuoden 1720 Uudenkaupungin rauhan 
ehtojen mukaan tuloa osaksi Venajan valtakuntaa. Raja 
kulki silloin aivan samalla kohdin kuin nytkin. 

Aivan varmaa on se, etta kuuluttiinpa Ruotsiin tai 
Venajaan, niin helppoa ei elama ole taalla koskaan ollut. 
Sita kuvaa sukuseuramme lehden ensimmaisessa nume-
rossa v. 1989 julkaistu Eva-Liisa Maamiehen artikkelissa 
mainittu verollepanokartan liite Vahvialan kylan tiluksis-
ta . Siina valtion veronkantaja E.C. Calamnius kuvaa v. 
1769 myos Koskelan tilaa. 

Calamnius kertoo tilalla olevan pienen vesimyllyn 
peltojen vieressa. Sita voidaan kuitenkin kayttaa ainoas-
taan syys- ja kevatkausina. Tilan, jota isannoi 1720 
syntynyt Matti Tuomaanpoika, pinta-ala oli 700 ha. 
Talossa asui kuitenkin nelja taloutta ja sen kuten kylan 
muidenkin talojen pellot olivat pehmeassa, heikosti hiek-
kaisessa ja savisessa maaperassa ja siten huonosti tuotta-
via. Metsamaat olivat myos hiekkapohjaisia ja suurim-
maksi osaksi hakattu kaskimaaksi. Tama osaksi sen 
takia, etta suuri asukasmaara on tarvinnut elantonsa. 
Lehti-, tuohi- ja halkometsaa heilla on kotitarpeiksi ja 
vahan myyntiinkin. Tervanpoltto ja rahdinajo ovat kui
tenkin kylalaisten lahes ainoaa rahantuloa. 

Koskelan koski virtasi vuolaana. 

Tallaiselta naytti elama Vahvialan Koskelassa 
1700-luvulla ulkopuolisen kaupunkilaisvirkamiehen sil-
min. On todennakoista, etta ulkoiset olosuhteet eivat 
ennattaneet 1900-luvun alkupuolelle tultaessa kovin pal
jon muuttua muuten kuin, etta vakiluku kasvoi ja tilat 
pienenivat niita jaettaessa. Yha useampi joutuikin lahte-
maan Viipuriin ja sen esikaupunkeihin elantoa hake-
maan. 

Nailta tienoilta olemme me koskelaiset lahteneet, 
naita peltoja kyntaneet, naita metsia raivanneet ja taalta 
elantomme kaivaneet yli 300 vuotta. Siksi on mielestam-
me oikein ja oikeutettua, etta olemme kaivertaneet suku-
vaakunamme tahan kallioon muistuttamaan seka nykyi-
sia asukkaita etta meita itseamme omista lahtokohdis-
tamme, omista juuristamme. Se on samalla kunnianosoi-
tus menneille sukupolville, heidan tyolleen ja heidan 
antamalleen henkiselle perinnolle. He ovat olleet katkea-
maton osa sita sukupolvien ketjua, joka on luonut nykyi-
sen Suomen. Heidan ansiostaan me voimme nyt osaltam-
me nauttia nykyisesta vapaasta Suomesta ja sen hyvin-
vointiyhteiskunnan palveluista. 

Tehkaamme kunniaa menneille polville ja paljasta-
kaamme Koskelaisten Sukuseuran tunnus. 

Kosken kohina saesti paljastuspuhetta. 
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Muistomerkin teko 
Koskelassa 24.6.1998 
Keskiviikkona 24.6, pilvipoutaisena aamuna kokoontui 
nelimiehinen joukkomme Berglofin kiviveistamolla Por-
voolla. Hiekkapuhalluslaitteet tarpeellisine varusteineen 
kuormattiin autoon ja matkaan paastiin tavoitteen mu-
kaisesti puoli seitsemalta. 

Matka Vaalimaalle sujui joutuisasti kaiken maailman 
asioita pohdittaessa. Tullimuodollisuudet selvitettiin r i -
peasti, silla mukana ollut Hannu Koskelainen (se Kaus-
alan Hannu) oli hoitanut propuskat kuntoon ja kaannat-
tanyt laitteistotiedot venajaksi, mika joudutti asioimista. 

Koskelan koskella oli pilvipoutaa, vahan koleaa. Tut-
kittiin entisen Myllysaaren paljasta kalliopintaa. Rosois-
ta oli. Muovisen vaakunamallin, "shapluunan" kiinnitta-
minen kallioon vaatii melko silean pinnan. Tiiviin hake-
misen jalkeen Berglof loysi kelvollisen paikan. 

Muistomerkin "sijoitustoimikunta" oli esteiden takia 
puolittunut. Sijoitusraadiksi jaivat Pentti Sipilainen ja 
allekirjoittanut. Todettiin, etta Berglofin esittama paikka 
oli ainoa, johon shapluunan saa kiinnitettya, joten "tahan 
se tehdaan". Lisaksi paikka oli kohtuullisen sopivasti 
pois kalliolla tapahtuvasta toiminnasta ja valitsimmepa 
minka paikan tahansa, aina se jonkun mielesta voi olla 
vaara paikka. 

Tunnin hiekkapuhalluksen jalkeen kuviourat katsot-
tiin riittavan syvyisiksi. Kun suojamaski poistettiin, oli 
kalliossa nakyvissa sukuseuran vaakunakuvio vuosilu-
kuineen. Sukuviirin suunnittelija Pentti Sipilainen totesi 
kuvion onnistuneen hyvin. 

Paluumatkalla kavimme katsomassa Peramaen taloa 
ja sita pihapiiria, josta isa vanhempineen oli Vanhakylan 
Vaivaisniemelle lahtenyt. Matka kotiin tehtiin Viipurin 
kautta poikkeamalla samalla Vahvialan hautausmaalla. 
Pentti Sipilainen tarkasteli hautausmaan aidan kuntoa ja 
totesi kaiken olevan siina kunnossa, kuin he olivat sen 
edellisena syksyna asentaessaaan jattaneet. 

Viipurin torilla oli tavanomaisen paljon torikauppiai-
ta ja myyntikojuja. Poikkesimme myos Monrepon puis-
tossa. Vaikka nurmikkoja ja polkuja hoidetaan, nayttivat 
rakennukset olevan heikossa kunnossa. 

Kotimatka sujui nopeasti. Tyytyvaisyyden tunnetta 
toi ajatus, etta tuleville kotiseutuvierailuille on nyt koh-
de, jonne voi vieda vaikka kukkakimpun ja muistella 
menneita kotipaikkoja. 

Pekka Koskelainen 

Ovikin leirikeskus Porvoossa. 

Sukuseuran kesatapahtuma- ja 
vuosikokouspaikka lauantaina 4.9.1999. 
Tarkempi aikataulu ja ohjelma seuraavassa 
" K O S K E L A I S E T " lehdessa. 

Koskelaiset 
Vast, toimittaja Heikki Koskelainen 

Leppisaarentie 10 C 
00830 Helsinki 
puh. 09-755 33 57, 050-56 34 065 
heikki.koskelainen@columbus.fi 

Toimittaja Pekka Koskelainen 
Vuorenpeikontie 5 B 132 
00820 Helsinki 
puh. 09-786 380, 0400-918 375 

Paino Formato Oy, Porvoo 
Julkaisija Koskelaisten Sukuseura ry 
Tilausmaksu 40 mk sisaltyy jasenmaksuun 
Pankkitili Merita 126230-518535 


