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Helsingissa 31.3.1999 

Juuret Karjalassa 
Karjalan Liiton kuluvan toimintavuoden teema on "Juu
ret Karjalassa". Aihe on myos meille karjalaisena suku-
seurana aina ajankohtainen, mutta erityisesti se on sita 
tana vuonna, jolloin tulee kuluneeksi 60 vuotta ensim-
maiselle evakkomatkalle lahdosta. Kuusikymmenta vuot
ta on siksi pitka aika, etta yha vahemman on keskuudes-
samme niita, joilla on omakohtaisia muistoja menetetys-
ta kotiseudusta. Tama asettaa erityisesti meille vanhem-
man ikaluokan edustajille velvoitteen puhua juuristam-
me lapsillemme ja lastenlapsille ja nain siirtaa karjalaista 
perinnetta tuleville sukupolville. 

Miten sitten voimme osaltamme tehda asian? Ensin-
nakin puhumalla, kertomalla entista ajoista ja oloista 
voimme saada nuoretkin kiinnostumaan juuristaan. Pita-
malla yhteytta sukulaisiin, solmimalla uudelleen vuosi-
kymmenien aikana ehka katkenneet siteet setiin, tateihin 
ja serkkuihin. Tutkimalla sukua ja laatimalla sukutaulut 
omasta sukuhaarasta. Nahdaan, mista on lahdetty ja mita" 
kautta tahan on tultu. Vanhempien ja isovanhempien 
elaman vaiheiden kirjoittaminen muistiin sailyttaa heidat 
ja heidan elamansa tarkeat asiat viela' tuleville polville-
kin. Myos evakkomatkan kuvaus saattaa olla sellainen 
kokemus, joka panee nykyajan nuoret ajattelemaan ja 
toivottavasti myos arvostamaan menneiden polvien ko-
kemuksia. Olisiko viela jossain tallella valokuva isovan
hempien vanhasta kotitalosta, annetaan se kunnostetta-
vaksi ja kehystettavaksi ja pannaan seinalle. Karjalaisia 
perinneruokia on muitakin kuin karjalanpaisti ja piirakat. 
Kokeillan muitakin, joita loytyy esim. seuramme jasenen 
Salme Tetrin kirjoittamasta Viipurin mummon keittokir-
jasta (WSOY). 

Koskelaisten sukuseura on yksi tarkea lenkki juuriem-
me vaalimisessa. Olemme pitaneet sukukokouksia seka 
tehneet yhdessa kotiseutumatkoja Vahvialaan ja Viipu-
riin, kayneet teatterissa ja risteilyilla. Talla tavoin olem
me tutustuneet vuosien mittaan toisiimme vaikka emme 
aivan lahisukulaisia olisikaan. Seuran sukuviiri on hyva 
myos merkkipaivalahjana, jonka kehtaa ojentaa kelle 
tahansa ja jolle loytyy sija kodin parhaalta paikalta. 

Lehtemme tassa numerossa muistelemme talvisodan 
aikaa, tuleehan ensi syksyna kuluneeksi 60 vuotta sen 
puhkeamisesta. Etenkin nuoremman polven on vaikea 
mieltaa sita, millaisia nama kansamme kohtalon hetket 
olivat tavallisen ihmisen kokemina. Siksi niista on syyta 
edelleenkin puhua. Aluksi Mirjam Harjuniemi os. Kos
kelainen muistelee sita nuoren tyton kokemuksena. So-
dan taustaa kuvaavan lyhyen esittelyn jalkeen lainaam-
me Tuomas Sutelan kirjoitusta, jossa kuvataan siviilien 
sotaa kunnan vaestonsuojelulautakunnan jasenen nako-
kulmasta. 

Me kaikki karjalaiset olemme evakkoja siirtolaisia 
omassa maassamme. Mirjam Harjuniemi on jo tupla-
evakko, tosin talla kertaa vapaaehtoisesti Australiaan 
saakka muuttaneena. Siirtolaisuuden olemusta kuvailee 
omien kokemustensa perusteella Kanadassa asuva Kerttu 
Waselius, joka tunnetaan myos mainion "Koskelaa muis-
tellessa" -kirjan tekijana. Vaikka on eri asia lahtea vapaa
ehtoisesti kuin pakosta sodan jaloista, niin jotain samaa 
kaipuuta juurilleen siirtolainen aina kokee. Tosin kaik-
keen tottuu, silla Kerttu Waseliuksen sanoin "vuosien 
mittaan elama urautuu, tyyntyy ja tasoittuu, mutta jal-
kensa se jattaa". 

Tana vuonna on perinteisen sukukokouksen aika, 
jolloin luodaan myos katsaus kuluneen kahden vuoden 
toimintaan. Entisen Porvoon maalaiskunnan leirikeskus 
luo miellyttavat puitteet sukujuhlan viettoon. Tervetuloa 
kaikki syyskuun alussa Porvooseen. 

Eero ja Mirjam Koskelainen valirauhan aikana Koske-
lassa. 

Mirjam Harjuniemi Australiassa -70 kmmBm matkalla 
Suomi-juhlaan Brisbanessa. 

- 2 



KYLMIN YO MAANTIELLA 
Mirjam Harjuniemi, os. Koskelainen muutti miehen-
sa ja neljan lapsensa kanssa Australiaan vuonna 
1958. Siella Brisbanessa asuva Mirjam muistelee 
seuraavassa talvisodan aikaa nuoren, 13 vuotiaan 
tyton nakokulmasta. Tapahtumapaikat Tienhaara, 
Hovinmaa ja Nurmi olivat kaytannossa Viipurin esi-
kaupunkeja, silla esim. Hovinmaalta oli Viipurin kes-
kustaan matkaa vain 12 km. 

Oli lokakuun alkupaivat vuonna 1939. Asuimme Nurmin 
Kumitehtaan asunnossa, koska aitini oli tehtaalla tyossa. 
Viikkoa aikaisemmin olin tullut kotiin Perolta, jossa olin 
ollut tatini luona apupiikana. 

Aitini kanssa olimme puhuneet, etta minun pitaisi 
vakituinen tyopaikka. Kun serkkuni Salme oli tyossa 
Tienhaaran lakkitehtaalla, laksin Salmen luokse Hovin-
maalle tiedustelemaan lakkitehtaalta juoksutyton paik-
kaa. Ja niin kavi, etta sain paikan ja matkat sopi kulkea 
junalla. Tyo oli asioilla kulkemista ja monenlaista muuta 
tyttojen passaamista. Siita alkoi minun tyoelamani, tunti-
palkalla, jota maksettiin markka kaksikymmentaviisi pen-
nia tunnilta. 

Sota syttyy 
Sen syksyn aikana rakennettiin ilmahalytyspillit ja ker-
ran niita kokeiltiin. Aani oli karmea ja saikaytti kaikki 
ihmiset. Ja niin tuli marraskuun 29. paivan aamu. Olim
me Salmen kanssa menossa tyohon kun halytys alkoi. 
Ensin ei ymmarretty yhtaan mitaan, etta miksi pillit 
soivat. Sitten vastaantulijat kertoivat, etta sota on alka-
nut, Venaja on hyokannyt. Niita tunteita ei voi kuvata, 
mita sisimmassa tunsi. Eniten tunsi pelkoa, etta mita nyt 
tulee tapahtumaan. Iltapuhteilla oli aina pohdittu niita 
kauheuksia, joita saadaan karsia, jos sota syttyy. 

Menimme tehtaalle, jossa kaikki oli koolla. Johtaja 
Lali Stenborg puhui vakavasti tilanteesta ja kaski menna 
toistaiseksi kotiin. Seuraavana paivana menimme Sipi
laan, mummon, Helena Venalaisen luo Jokelan taloon. 
Voi sita paivaa ja niita paivia. Lentokoneita lenteli yli 
kaiken aikaa. Eivat ne meita pommittaneet, mutta ilma-
taisteluja oli Viipurin puolella. 

Sitten alkoi hevoskuormia tulla Viipurista pain taynna 
tavaroita ja ihmisia, viluisia lapsia. Muistan, etta yksikin 
raj an lahella asunut mies oli joutunut lahtemaan alus-
vaatteisillaan. Kertoi kiireesta lahdosta kun vihollinen 
oli jo portilla. Niin se elama alkoi lahtea ankeana eteen-
pain. Aiti kavi viela tyossa Nurmissa. Me Salmen kanssa 
saimme kutsun Tienhaaraan lakkitehtaalle. Salme kulki 
yot kotona kun asui lahella Hovinmaalla. Pitempimat-
kalaisille tytoille johtaja jarjesti keittion ja kamarin 
asuttavaksi. Siihen paasin minakin pienimpana mukaan. 

Lakkitehtaalla teimme tyota iltaviidesta aina yhteen 
yolla, koska paivasaikaan oli jatkuvasti halytyksia. Pai-
valla saimme nukkua tai olla pommisuojassa. Mutta joka 
paikassa oli jaatavan kylmaa, silla pommitusten pelosta 
ei saanut lammittaa, jotta savut eivat olisi nakyneet 
vihollisen koneisiin. Sunnuntaisin kavin Sipilassa mum
mon luona kun paasin Valion maitoautossa aikaisin 
aamulla. Maanantaiaamuna menin takaisin Hovinmaalle 

junalla. Piti lahtea aikaisin liikkeelle kun kavelymatkaa 
Nurmin asemalle oli viisi kilometria. Joskus olin taas 
yota aitini luona Nurmissa. Jouluna olimme Sipilassa. 
Oli kylmaa ja ankeaa: pakkasta oli paljon ja koko ajan 
taysikuu. Ei tuntunut joululta kun oli pelko sydamessa. 

Helmikuun loppupuolella olin Tienhaarassa. Kovasti 
oli tyota; tytot teki sotilaille hattuja ja mie jouduin 
laittamaan niihin kokardit paikalleen ja pakkaamaan 
laatikoihin. Laatikot kannettiin kuorma-autoihin vieta-
vaksi rintamalle. Tehdassali oli ylakerrassa. Sieltakos 
mie kantelin niita laatikoita alas odottavaan autoon. 
Kylla olin aamuyosta niin vasynyt, etten kissaakaan ois 
jaksant sannoo. Heti olis pitanyt syoda huomisen paivan 
varalle, kun oli saanut tulta hellaan ja uuniin. 

En muista oliko tehdas kaksi- vai kolmikerroksinen, 
mutta alakerta oli sotilaiden muonavarasto. Mina kun 
olin nuorin ja pienin tyontekija tehtaalla, niin sain soti-
lailta suklaata. Mutta isommat tytot sita kahvelsivat 
minulta. Kun itse eivat saaneet. 

Pommitukset alkavat 
Yhden illan muistan oikein hyvin. Noin 11 aikaan illalla 
tuli sellainen jyrays, etta oksat pois. Tehdas vapisi ja 
tarisi ja koneet heiluivat. Kaikille tuli kauhu ja hata 
rynnata ulos ja raput olivat taynna menijoita. Mina 
pieninpana jain viimeiseksi ja paasin ulos vasta kun 
kaikki oli jo ohi. Viereiselle pellolle oli tullut kaukoam-
mus. Seuraavana paivana kaytiin katsomassa sen teke-
maa valtavaa kuoppaa. Vahan kun olisi tullut enemman 
oikealle, niin olisi osunut tehtaaseen. En muista paljonko 
ikkunoita hajosi. Joskus ajattelin, etta tulivatkohan ko
kardit varmasti keskelle lippaa, mutta kukaan ei sanonut 
mitaan, silla kiire oli. 

Sitten tuli viimeinen sunnuntai helmikuun lopulla. 
Minun piti menna Mummolle Sipilaan, lisaa evasta 
hakemaan. Menin taas kuuden aikaan aamulla tien var-
teen Valion auto varttumaan. Vartuin ja vartuin, melkein 
itku tuli siina kylmassa, yli 40 asteen pakkasessa. Eika 
ne vaatteetkaan niin hyvat olleet, etta olisi kunnolla 
tarennut. Auto ei tullut tai sitten oli jo mennyt. Menin 
takaisin asunnolle, mutta siella ei ollut ketaan, olivat 
toiset jo menneet kotiin. 

Jo aamusta oli paljon koneita ilmassa, silla oli jatkuva 
halytys. Minun olisi pitanyt menna pommisuojaan, mut
ta en halunnut, pelkasin sita. Siina metsikossa sitten 
karvistelin ja seurasin koneiden menoa. Ei mennyt kau-
an, kun jymina alkoi kuulua ja sita kuuluikin sitten 
pitkin paivaa Hovinmaan suunnasta. Niin se paiva meni 
pelatessa ja palellessa, silla olin yksin enka tiennyt mita 
oli tapahtunut. Ei tullut mieleen edes sotilailta kysya. 
Noin viiden aikaan tuli Salme minua hakemaan ja oli 
hataa taynna: Hyva etta loysin sinut, nyt lahdetaan. 
Kiireesti kokosin kamppeeni ja niin lahdimme Tienhaa-
rasta sanomatta kenellekaan mitaan, ei tullut mieleen. 
Jalesta pain sain tietaa, etta minua oli etsitty. 

Evakkoon 
Niin sitten kaveltiin Salmen kanssa Hovinmaalle hanen 
ja tatini kotiin, jossa aitikin odotti. Heidan kotinsa oli 
taynna sotilaita, jotka tarjosivat meille leipaa ja korviket-
ta. Sotilaat ihmettelivat, etta olimme viela siella ja 
kehottivat pikaisesti lahtemaan pois sodan jaloista. Illan 
mittaan lahdimme kavellen Sipilaan. Sinne sitten lah-
dettiin yon selkaan kavelemaan yli kymmenen kilomet-
rin matkaa. Tuli kylla mieleen, etta miten tasta selvitaan, 
kun oli niin kylma ja kantamuksiakin oli mukana. Tajut-



tiin, etta tama on nyt menoa. 
Matkalla Salme kertoi Nurmin ja Hovinmaan pommi-

tuksista ja mainitsi tuntemiemme ihmisten kuolemasta. 
Kavellessa naimme myos pommien tekemaa tuhoa, rau-
nioita ja tulipaloja. Salme kertoi myos aitini olleen 
Nurmin pommituksessa. Vaikka oli jaanyt mullan ja 
soran alle ei kuitenkaan kaynyt pahemmin, joku oli 
auttanut ylos. Samassa pommituksessa oli kotimme tu-
houtunut kokonaan. Aiti oli tullut Sipilaan taysin seko-
paisena, hanella kun oli hata minusta. Aiti oli saanut 
Salmen lahtemaan minua hakemaan. 

Oli kylma, tuntui etta jaatyy, mutta kun kaveli vasy-
neena laahustaen huivi paan ymparilla, ei kuitenkaan 
jaatynyt kuin silmaripset. Kun oltiin ohitettu Kaen talo ja 
tultu metsatielle, niin kuulimme aania metsasta. Ketaan 
ei nakynyt mutta tiesimme, etta ihmisia siella oli. Siella 
meidan kohdalla ammmuttiin valoraketteja eika mennyt 
kauankaan kun tuli lentokoneita, jotka ampuivat meita. 
Oli kuutamoyo, mutta olimme metsan suojassa. Oli 
riemu sydamessa kun Sipila tuli nakyviin ja Jokelan talo 
ensimmaisena. Sitten olimme taas kaikki yhdessa: aiti, 
sisaret ja veljet seka Salme ja Salmen aiti. Ja tietysti 
meidan mummo. 

Illan mittaan oli tullut tieto, etta huomen illalla on 
lahdettava Nurmin asemalle puolen yon maissa. Evakko-
juna tulee silloin ja joku tulee meita hevosella hakemaan. 
Seuraavana iltana kun ootettiin lahtoa, sanoi 
mummo ."Mie en lahe mihikaa kotontain, en." Lahti 
kuitenkii ku vakisin kannettii rekkee tavaroie sekkaa. 
Muut myo kaveltii. Yhdeksanvuotias veljeni taisi kuiten-
kin pieninpana olla reessa. 

Nurmin asemalla oli ihmisia paljon, ei niita tuntenut 
kun oli pimeaa. Asemarakennusta ei enaa ollut, oli 
pommitettu maan tasalle. En kaynyt kotini raunioita 
katsomassa. Paasimme lahella olevaan saunaan lammit-
telemaan ja junaa odottelemaan. Mutta junaa ei tullut, 
joten ai auttanut muu kuin menna kotiin takaisin. Seu
raavana iltana mentiin uudelleen asemalle, ja puolen yon 
aikaan harkavaunut tulivat. Niin alkoi evakkoreissu. 

Mirjamin mummola on sdilynyt sodan melskeissd. Kuva 
otettu kotiseutumatkalla -90 luvulla. 

Talvisodan aika Vahvialassa 
Edella on Mirjam Harjuniemi muistellut talvisodan aikaa 
sellaisena kuin sen koki juuri tyoelamaan siirtynyt, so
dan alussa vasta 13 vuotias tytto. Seuraavassa kuvataan 
siviilien sotaa silta pohjalta kuin se on esitetty 1949 
ilmestyneessa Tuomas Sutelan kirjoittamassa Vahvialan 
kunnan 25- vuotiskertomuksessa. 

Sota syttyy 
Neuvostoliitto liittyi syyskuussa 1939 alkaneeseen maa-
ilmansotaan miehittamalla ensin Ita-Puolan ja saamalla 
itsenaiset Baltian maat taipumaan vastarinnatta sotilaal-
lisiin vaatimuksiinsa ja liittymaan myohemmin Neuvos-
toliittoon. Lokakuussa se aloitti neuvottelut alueluovu-
tuksista Suomen kanssa. Kun naihin ei suostuttu, neuvot
telut katkaistiin marraskuun 13. paiva. Sota syttyi 
Neuvostoliiton sanottua irti maittemme valisen hyok-
kaamattomyyssopimuksen 28.11. 1939 ja aloitettua sota-
toimet kaksi paivaa myohemmin. Sota syttyi yllattaen 
ilman minkaanlaista sodanjulistusta. Venalaiset aloittivat 
sotatoimet kaikkien raj an yli johtavien paateiden suun-
nassa samalla kun vihollisen laivasto pommitti Suomen-
lahden ulkosaaria ja rannikko. Ilmavoimat suorittivat 
rajun yllatyksellisen pommitusiskun Helsinkiin ja muil-
lekin Etela-Suomen paikkakunnille. 

Venalaisten tarkoituksena oli heti alussa suurella yli-
voimallaan murskata suomalaisten vastarinta. Suomen 
rajoille oli koottu 26-29 divisioonaa, hyokkaysvaunuar-
meijakunta, lukuisia muita erikoisjoukkoja ja kaikkiaan 
enemman kuin puoli miljoonaa miesta. Nama voimat oli 
jaettu neljaan armeijaan, joista voimakkaimman tehtava-
na oli Karjalan kannaksen kautta suorittaa Etela- Suo
men valtaus. Laatokan Karjalaan hyokanneen armeijan 
tehtavana oli hyokata Kannaksen puolustajien selkaan. 
Venalaisten 9. armeijan tehtavana oli taas katkaista Suo-
mi keskelta Kuhmon, Suomussalmen ja Sallan suunnal-
ta, edeta Pohjanlahden rannikolle ja samalla estaa yhtey-
det Ruotsiin. Sodan paanayttamoksi muodostui Karjalan 
Kannas, jossa Summan puolustustaisteluilla oli ratkaise-
va merkitys. Viipuria ei talvisodassa vallattu, mutta 
maaliskuussa taisteluja kaytiin jo kaupungin porteilla, 
tykinkantaman paassa Tienhaarasta ja Hovinmaasta. 

Siviilit sodan jaloissa 
Jo heti ylimaaraisten kertausharjoitusten alussa oli Vah
vialan kunnastakin mobilisoitu kaikki reservilaiset raj al
le mahdollisen sodan varalta. Kuntaan jarjestettiin vaes-
tonsuojelulautakunta, jonka toimesta jarjestettiin vss-
kohteet Nurmiin, Hovinmaalle ja Tervajoelle. Nama koh-
teet saivatkin jo heti sodan alussa tyota ja kotiseutu sai 
tuntea sodan esimakua. Jo sodan ensimmaisena paivana, 
siis joulukuun 1. paivana, pommitettiin ensi kerran Ho
vinmaan aseman seutua. Pommit rikkoivat jonkin verran 
ratapihaa, mutta muuten ei viela syntynyt suurempaa 
vahinkoa. 

Saman paivana tulivat Kannakselta ja Viipurista en-
simmaiset pakolaiset, joiden hoivaamisessa ja edelleen 
saattamisessa kului muutamia paivia. Muuten sai koti
seutu olla jokseenkin rauhassa, muutamia pienempia 
lentopommituksia lukuun ottamatta aina tammikuun lo-
pulle saakka. Talloin vihollisen lentotoiminta vilkastui ja 
vaeston turvallisuus alkoi kayda kyseenalaiseksi. Varsin 
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yolennot ja pommitukset alkoivat kayda hermoille. Hel
mikuun 10. paivana oli varsinkin Tervajoelle kohdistunut 
isompi pommitus, jolloin sinne pudotettiin kolmisenkym-
menta rajahdys- ja palopommia. Nurmia pommitettiin 14. 
paiva, mutta talloin ei viela sattunut pahoja tuhoja. 

Helmikuun 17. oli Vahvialan kohtalon paiva. Silloin 
annettiin virallinen maarays kunnan vaeston evakuoin-
nista. Sotarintamalla oli Summan lohko sankarillisen 
puolustuksen jalkeen murtunut, jolloin taistelualue siir-
tyi lahemmas Viipuria ja siis Vahvialaakin, joten kunnan 
tyhjentamiseen oli ryhdyttava. Ensin koetettiin saada 
turvaan lapset, naiset ja vanhukset. Ja niinpa jo saman 
paivan illalla siirrettiin Tervajoen, Vanhankylan, Hovin-
maan ja Nurmin kylista paaosa vaesta juniin Tienhaaran, 
Hovinmaan ja Nurmin asemilla. Toimenpide ei suinkaan 
ollut liian aikainen, silla jo seuraavan paivan aamuna 
alkoi koko kunnan alueen ylla tavattoman ankara lento-
pommitus. Kello 8.50 annettiin lentohalytys, josta ei 
koskaan enaa annettu "Vaara ohi"-merkkia. 

Nurmin asema joutui kovimman pommituksen koh-

teeksi. Kumitehtaalla syntyi pari tulipaloa, asemalla hei-
nalastissa olleet rautatievaunut samoin kuin asemaraken-
nus ja sen lahettyvilla ollut suuri myllylaitos seka 
yksityistaloja syttyi palamaan. Sekasortoa lisasi se, etta 
illalla alkoi asemalle saapua suuret maarat etaisimmista 
kylista seka Viipurista evakuointimaarayksen saanutta 
vaestoa. Nama siirrettiin lahella olevalle kansakoululle. 
Pakolaisia taynna oleva koulurakennus joutui yolla pom
mituksen kohteeksi, jolloin kymmenia ihmisia kuoli ja 
loukkaantui. Ensiapuasemat tayttyivat haavoittuneista, 
joiden hoitamisessa henkilokunnalta kysyttiin erityista 
rohkeutta ja uhrautuvaa mielta. Henkiin jaaneet vetaytyi-
vat pitajan keskivaiheille rauhallisemmille paikoille, kun 
eteenpain menoon ei ollut mahdollisuuksia. 

Hovinmaalla nama paivat olivat lahes yhta tuhoisia. 
Ensimmaisena sortui puhelinkeskuksen talo, jolloin kes-
kuksen hoitaja Kerttu Lajunen sai surmansa tyonsa aares-
sa. Samoin tuhoutui monta yksityista asuntoa, jolloin 
useita henkiloita kuoli tai haavoittui. Samanlaista tuhoa 
syntyi Hounilla, Lou-olla, Tervajoella ja Vanhassakylassa. 

Helmikuun 21 . paivana taivas meni vihdoinkin ras-
kaaseen pilveen, jonka johdosta saatiin muutamia rau-
hallisempia paivia. Tana aikana voitiin jatkaa evakuoin-
tia, jolloin kunta vahitellen tyhjeni asukkaista. Paikoil-
leen jaivat ainoastaan jaljelle jaaneen karjan hoitajat ja 
vss- miehisto, joka sekin vapautui kun suojelutoiminta 
24. paiva lopetettiin tarkoituksettomana. 

Talla valin oli taistelurintama siirtynyt yha lahemmas. 
Vaikka vihollinen ei kyennytkaan valtaamaan Viipuria, 
oli se maaliskuun 5-7. paivina oli hyokannyt kovissa 
pakkasissa jaatyneen Viipurinlahden yli paasten maihin 
Sakkijarven rannikolla Nisalahden kylan kohdalla. Ta-

man seurauksena Vahvialakin joutui valittomaksi taiste-
lualueeksi, silla tykistotuli ulottui jo Tervajoelle, Van-
haankylaan ja Hovinmaalle. Nyt ruvettiin kiiruhtamaan 
jaljella olleen karjan ja viljan pois siirtamista, mikali 
suinkin mahdollista. Osa karjasta oli jo teurastettu sota-
vaen tarpeiksi, mutta osa sentaan pelastui uusille siirto-
paikkakunnille. Maaliskuun alkupaivat kuluivat siten ali-
tuisten pommitusten ja tykistotulen alaisina. 

Tammikuun 13. paiva valkeni kirkkaana ja sateileva-
na. Odotettiin jalleen raskasta paivaa. Tykkien jylina 
kuului kuten ennenkin laheisena ja pahaenteisena. Jota-
kin outoa oli sentaan ilmassa. Kauniista saasta huolimat-
ta ei vihollisen koneita nakynytkaan. Ja oudommaksi 
tuli viela olo, kun klo 11 tykistotulikin yhtakkia lakkasi 
ja kaikkialle tuli hiljaista. Odottamatta, aavistamatta oli 
tullut rauha. 

Vahvialan vaeston, Karjalan heimon ja koko Suomen 
kansan keskuudessa ei kuitenkaan ilo paassyt puhkea-
maan, silla rauhan ehdot olivat kovat. Lahes koko Karja
lan heimo joutui siirtymaan pois kotikonnuiltaan. 

Kiitos lahjoituksesta 
Kuultuaan, etta sukuseuramme kassa oli maaliskuun 
alussa lahes tyhja, lahetti Tuovi Koskelainen asiaa enem-
paa empimatta seuramme tilille 3 000 markkaa. Koske-
laisten Sukuseura kiittaa Tuovia tasta hienosta lahjoituk
sesta, joka antaa mukavasti pelivaraa lehtemme julkaise-
miseen ja muutenkin seuran asioiden hoitoon. Tuovi on 
lahtoisin Koskelasta ja Loytomaelta ja asettunut varsi-
naisen evakkoajan jalkeen asumaan Helsingin Pohjois-
Haagaan, jossa on yhdessa sisarensa Ilmin kanssa kulu-
nut jo yli 40 vuotta. Tuovi on uskollinen sukukokousten 
osanottaja, nan kuuluu seuran perustajajaseniin ja hanel-
la on muutenkin ollut keskeinen asema sukuseuran pe-
rustamisen valmisteluissa. Lammin kiitos, Tupu, myos 
kaikesta tasta. 

Lehtemme vuoden 1996 kevatnumerossa kerrottiin va-
lokuvan kera Tuovin 80-vuotispaivista. Talla kertaa jul-
kaisemme serkkunsa Pekan ottaman hiukan varhaisem-
man kuvan yhteiselta Punkalaitumen retkelta. Vasem-
malla Ilmi, oikealla Tuovi. 
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TARINAA SIIRTOLAISUUDESTA 
Heikki ja Maria Koskelaisen nuorin tytar, Kerttu, lahti Kanadaan v. 1958. Tassa nan 
pohdiskelee siirtolaisuuden olemusta omien kokemustensa pern steel la. Loppuosa artikkelista 
julkaistaan lehtemme seuraavassa numerossa 

Muistan lapsuudessani usein asuinsijoiltansa muuttavis-
ta sanotun: "Ei vieriva kivi sammalta ota." Ajateltiin, 
etta kuka juuriltansa lahtea uskaltaa, voi joutua vierivan 
lailla aina edelleenkin helposti liikkeelle lahtemaan. 

Lapsuuden ajan turvallisista maisemista jouduin mi-
nakin muiden mukana jo varhaisessa elamassani muut-
tamaan pois, kokemaan siirtolaisuutta. 

Kun sodan aikana tilanne vaati siviilivaeston siirty-
mista rintamalinjan lahetessa kotiseutuamme, siirrettiin 
Karjalan kansa kanta-Suomeen turvallisemmille alueille 
ja uusiin maisemiin. 

Tama ensimmainen lahto talvisodan aikana oli meille 
kuin esiharjoittelua, silla jatkosodan alkaessa palasimme 
pian takaisin kotiseudullemme. Ja niin saimme kokea 
toistamiseen ja talla kertaa lopullisena tosiasiana siirto
laisuuden. 

Jo silloin alkoi kohdallani jatkuvana osana kuulua ns. 
vahemmistoryhmaan. Se on jatkunut ja kulkee loppuun 
asti. Olen joskus kuullut puhuttavan vahemmistoryhmis-
ta. Vasta nyt havaitsin, etta ovat minullekin puhuneet, 
koska huomaan kuuluvani siihen vaestonosaan. Ja siina 
on kieltamatta omat ongelmansa. 

Sodan jalkeen Suomessa alkoi kaikesta huolimatta 
voimakas jalleenrakentaminen kaikilla elaman aloilla. 
Ei vahiten myos suuren siirtolaisvaeston asumismahdol-
lisuuksien loytamisessa ja heidan sijoittamisessaan. 

Maassa vallitsi ankara asuntopula. Poliittisesti oli 
viela epavarmuus tulevaisuudesta ja suoranainen koy-
hyys koettavissa monen kohdalla. Oli aloitettava tyhjas-
ta. Olosuhteet sallivat sen ja ajan henkikin vaikutti, etta 
rohkeimmat ja seikkailunhaluisimmat hakeutuivat so-
dasta saastyneen naapurimaamme Ruotsin tyomarkki-
noille. Oltiin totuttu pitamaan Ruotsia hyvana maana, ja 
sitahan se olikin maaratyssa mielessa. Maa karsi tyovoi-
mapulasta ja ahkerat suomalaiset nousivat pian tyonan-
tajien suosioon. Helpot ja houkuttelevat sosiaaliedut 
houkuttelivat myos pinnareita ja lainrikkojia ym. uusiin 
olosuhteisiin, uudessa maassa elamaan. Lieko tama ollut 
yhtena syyna, ettei Ruotsia monet suomalaiset jatkossa-
kaan kokeneet kovin siirtolaisystavallisena maana. Juu-
rettomuutta oli vaurastumisenkin myota, mutta siirtolai-
sia oltiin sittenkin. 

Ruotsissa viisikymmentaluvun alussa viettamani vuosi 
oli kuin huumetta. - ilman huumeita. Elama sykki voi-
makkaasti kaksikymmenvuotiaan rinnassa. Tyota tehtiin 
tauotta ja ahkerasti. Hasselbyn kauppapuutarhoissa oli 
kansainvalista seuraa. Ja sitten viela tyonantajan selan 
takana tehtiin muutamia iltatunteja Tukholman ravinto-
loissa tiskikoneen aaressa melkein ruokapalkoilla. 

Tyota tehtiin ja rahaa saatiin ja hienoja hepenia 
osteltiin. Siita oikeastaan koostuikin elaman sisalto, 
sotavuosien loppuun kuluttaman vaate- ja jalkinevaras-
ton uusimisesta. Kaikki oli uutta, parempaa ja mielen-
kiintoisempaa uudessa maassa ja uusissa olosuhteissa. 

Oli oltava liikkeella. Menemista ja tulemista oli yhta 
mittaa, tyossa, ruoka- ja vaateostoksilla. Kaytetylla van-
hain tavarain kaupasta ostetulla polkupyoralla oli hyva 
kulkea ja kierrella tutustumassa Tukholman nahtavyyk-

siin ja historiallisiin paikkoihin. Kaytiin iltakahvilla tois-
ten samanlaisten suomalaisten luona. Samaa lujaa me-
noa kaikilla. Samat surut, samat ilot. 

Maantieteellinen asema suo Ruotsissa asuvalle suo-
malaiselle helpommin sen edun, etta voi lopettaa siirto
laisuuden ja lahtea koti- Suomeen. Mina lahdin, toiset 
jaivat. Urheilusta kiinnostuneena halusin nahda ja kokea 
historiallisen olympiavuoden 1952 Suomessa. Tajusin 
myohemmin, ettei jatkossakaan ollut helppoa kaikilla 
niilla, jotka jaivat. Ollaan olemassa ja kuitenkin juuretto-
mia, selvasti toisen luokan kansalaisia. Jotkut sortuivat, 
jotkut vaurastuivat. Mutta luulen, etta jollakin lailla 
siirtolaissukupolvi on ja jaa erilaiseksi. Tyhjyytta ja 
mitattomyytta koetaan, tunnetaan koti-ikavaa ja samalla 
vieraantumisen tunnetta. Vuosien mittaan elama urautuu, 
tyyntyy ja tasoittuu, mutta jalkensa se jattaa. 

Eras siirtolaiselamaa kuvaava kirjailija tulkitsi haas-
tattelussa tunteitaan nain: "Aukaistaan ovi, pannaan se 
kiinni, kengat j aikaan. Semmoista menemista j a tulemis
ta vain yhta mittaa. Ei ole naurua eika erotiikkaa. Ihmi-
silla on siina surutakki paallaan, olen huomannut." Han 
jatkaa: "Etta minun ikaisillani, joilla on samanlainen 
tausta kuin minulla, ei ole kasvoja. On vaikea tietaa, 
keita he ovat." Arvelen kyseisen henkilon asuneen siirto-
laisena Ruotsissa viimeiset 20 vuotta. 

Monille siirtolaisille Koti-Suomi yhati viela koetaan 
rakkaana, jossa halutaan vierailla useammin tai harvem-
min. Sittenkin siella on jotain, joka vetaa ja houkuttelee 
Silmat katselevat eri tavalla kun on oltu valivuodet 
poissa. Sittenkin taalta ne juuret oli revaisty, ja kasvuki-
pu oli joskus toisenlaisessa maaperassa kieltamatta kova. 
Ihminen kun on sellainen, etta se tahtoo palata juurilleen 
silloin talloin, jos se on mahdollista. 

Kerttu Waselius 
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Elamaa Vaivaisniemella 1930-luvulla 

Lehma ojassa 
Kapajarven kuivatuksen yhteydessa vv. 1937-38 kaivet-
tiin paljon viemariojia soiden ja metsien maapohjan 
kuivatusta varten. Meidankin laidunmetsaan oli tehty 
useita viemariojia, jotka johtivat vedet Nisajokeen. Tan-
ne laidunmetsaan vietiin lehmat aamuisin ja kaytiin taas 
iltaisin noutamassa. 

Yhtena lauantai-iltana oltiin taas hakemassa lehmia 
kotiin lypsettavaksi laidunmaan verajalta, johon ne aina 
iltaisin noutoaikaan keraantyivat. Mutta nyt havaittiin 
yhden Saaran ja Kallen lehman puuttuvan joukosta. 
Ensin Saara ja Kalle huutelivat lehmaa tulemaan ja 
ihmettelivat, miten se nyt on jaanyt joukosta. Sitten he 
hataantyivat. 

Lahdettiin joukolla hakemaan. Jonkin ajan kuluttua 
kuului huuto: taalla! Lehma loytyi viemariojan pohjalta, 
mahaansa myoten vajonneena loysaan saveen. Oli yritta-
nyt ylittaa viemaria ja vajonnut saveen. Lehma oli yritta-
nyt ylos, mutta juuttunut entista pahemmin ja oli kovin 
vasynyt. Katseli meita nyt onnettomana ja me taas sita 
vahan neuvottomina. Tuumittiin, miten se saataisiin au-
tettua pois ojasta. 

Kalle lahti hakemaan kotoa koytta ja Saara voivotteli 
lehman vieressa: Kui sie sillee, Mansikki. Koyden 
saaminen lehman mahan alitse, etujalkojen vieresta, oli 
hankala tyo. Kalle makasi lehman vieressa savessa ja 
tyonsi kepin avulla koytta lehman alitse. Haarukkakepil-
la saatiin koydesta ote ja vedettiin toiselta puolelta ylos. 

Sitten alkoi kova veto. Meita oli Kalle, Saara, Isa, 
Kirsti ja mina. Tiukassa oli Mansikki ja painava. Savi 
piti kiinni. Saatiin vahan kerrallaan etujalkoja nouse-
maan ja vedettiin lehmaa sivuun. Kun kovasti vedettiin, 
alysi lehma itsekin pyrkia ylos ja auttoi etujaloillaan. 
Kylla oli savessa lehma jaloilleen paastyaan, mutta niin 
olivat auttajatkin. 

Tallainen oli tunnelma sina lauantai-iltana. Kotona 
oleva nuoriso, Eino, Pentti ja Laura olivat kylan karke-
loissa, mutta vakea riitti viela auttamaan lehmaa ojasta. 

Pekka 

Vaivasniemen joukkoa evakossa Pornaisten pitajan Lauk-
kosken kylassa Nygrdn talossa. Mari Mitikka, Toini 
Ampuja, Laura Koskelainen, Sirkka Koskelainen, Saara 
Koskelainen, Eino Ampuja, Pekka Koskelainen ja Eino 
Koskelainen. Seisomassa Eino Niemeld ja Matti Koske
lainen. Kesalla 1941. 

Seuran perustamisesta lahtien eli 18 vuoden ajan johto-
kunnassa toiminut Pauli Vainikka ilmoitti johtokunnan 
kokouksessa 29.9.1998 joutuvansa terveydellisista syista 
luopumaan tehtavastaan. Seura esittad Paulille lampi-
mat kiitokset hanen aktiivisesta panoksestaan seuran 
toiminnassa. Kuvassa Pauli oikealla. 

Ampiaispesa 
Vaivasniemi kesalla 1937. Me Kirsti, Pekka ja Sirkka 
haettiin lehmat metsalaitumelta lahelta Tervajarven ky
lan rajaa. 

Laiduntie kulki aidattuna Juokkolan ja Kaen maiden 
valissa. Paikoitelllen tie oli savivellia ja kurainen lehmi-
en tallauksen jaljilta. 

Oli lammin ja aurinkoinen ilta, kun ajettiin lehmia 
kotiin pain. Kun tultiin Vaivasniemen peltojen viereen 
piti avata veraja. Kirsti juoksi avaamaan verajaa, mina ja 
Sirkka paimennettiin lehmia takana. 

Ampiaiset olivat tehneet ison pesan Kaen puoleiseen 
riukuaitaan, me ei oltu sita koskaan huomattu. 

Kun Kirsti veti auki viimeista verajan riukua, riun paa 
tonasi ampiaispesaan ja rikkoi sen. Ampiaisia tuli mus-
tanaan. 

Kirsti kirkui, huusi, itki ja juoksi. Katsoin hammasty-
neena Kirstin juoksemista ennenkuin alysin mita oli 
sattunut. Ampiaiset olivat kayneet hanen kimppuunsa 
Kirsti haroi kasillaan kasvoista ja tukasta ampiaisia irti. 

Lehmatkin hermostuivat ja lahtivat juoksemaan kotiin 
pain. 

Kirstilla oli ampiaisen pistoksia kasvoissa ja paassa 
seka joka puolella mihin ne olivat paasseet. Isoja valkoi-
sia paukamia nousi iholle. Tuska ja polte oli hirvittava. 
Pistoksia voideltiin. Onneksi Kirstille ei tullut pahempaa 
myrkytysta. 

Ei me Sirkan kanssa uskallettu menna laittamaan 
verajaa kiinni. Isa laittoi. 

Pekka Koskelainen 
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Kuvia Heikki Koskelaisen elaman vaiheista... Toivolan Heikki Vahvialan Koskelan kylasta. 
Kuvat Mirjami Sirkalta Suomenkylasta. 

Talvisodassa Toivola paloi, mutta vdlirauhan aikana 
tdllaisena , siina paistettiin leivdt. 

Heikki, Mirjami ja Emma Koskelassa Toivola talonsa 
edustalla. 

Tama kuva oli Suomen Kuvalehdessd kesalla -44. Jal-
leen evakkomatka edessa. Heikki Koskelainen Kaitjdr-
ven asemalla odottamassa tavaroiden lastausta junaan. 
Ruoka maistuu omassa pdydassa ulkosalla. 
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Heikki, Mirjami ja Emma kotinsa edessd Suomenkylas-
sa. Nykyhetkelld talo on peruskorjattu hienoon kuntoon. 

d^s 

50-60 luvulla Heikki kulki moottoripydrdlla tyohon. 

Viipurin laanin koskelaiset ja ne muut 
Niin tavalliselta kuin sukunimemme tuntuukin, niin var-
maan yli 90% koskelaisista on alkujuuriltaan lahtoisin 
yhdesta ja samasta paikasta, nimittain Viipurin maalais-
kunnasta, tarkemmin sanoen siita osasta, joka toimi 
itsenaisena Vahvialan kuntana vuodesta 1921 alkaen 
vuoteen 1944 saakka, jolloin se lopullisesti luovutettiin 
Neuvostoliitolle. 

Kaikki koskelaiset eivat kuitenkkan ole Vahvialasta 
lahtoisin. Yksi mielenkiintoisimmista poikkeuksista on 
nykyisin Helsingissa asuva Anders Koskelainen, johon 
yhteys loytyi internetin valityksella. Han on inkerilainen 
paluumuuttaja, jonka alkuperainen sukunimi Kaskelai-
nen on muuttunut Venajalla Koskelaiseksi. Tama johtuu 
siita, etta venajankielessa lausutaan painoton o lahes 
samalla tavalla kuin suomalainen a, joten vuoden 1917 
vallankumouksen jalkeen alkoivat sikalaiset byrokraatit 
kirjoittamaan nimen venalaisittain o:lla. Nain kirjoitettu 
ja passiin merkitty nimi muuttui, vaikka se aannettiinkin 
aluksi entiseen tapaan. Andres puhuu suomea, mutta 
hanen aidinkielensa on jo venaja. 

Andres kertoo, etta hanen sukunsa vaiheita on voitu 
seurata 1620-luvulle, jolloin heidan esi-isansa Joran Kas-
kelainen asettui Inkerinmaalle. Talloinhan sinne muutti 
paljon suomalaisia sen jalkeen kun se v. 1617 Stolbovan 
rauhansopimuksella liitettiin Ruotsin valtakuntaan. Viela 
vuonna 1917 Inkerinmaalla oli 28 suomalaista maalais-
seurakuntaa, suomalainen koululaitos opettajanseminaa-
reineen ja n. 160 000 asukasta, valtaosa eli 140 000 oli 
luterilaisia. 

Ehka tunnetuin Koskelainen oli kirjailija ja sanoma-
lehtimies Yrjo Koskelainen. Hanesta kertoo "Kuka kukin 
oli" -kirja vuodelta 1961, etta han oli syntynyt Helsingis
sa 1885 ja kuoli 1951. Oltuaan ensin sanomalehden 
toimittajana han oli Suomen Teollisuusliiton sihteerina 
ja apulaisjohtajana 23 vuoden ajan vuoteen 1948, jolloin 
han jai elakkeelle. Yrjo Koskelainen oli monipuolinen 
kulttuurihenkilo ja vaikuttaja. Han toimi mm. 15 vuotta 
Suomen Kansallisteattein johtokunnan varapuheenjohta-
jana, 10 vuotta Suomalaisen kirjallisuuden seuran johto-
kunnassa jne. Myos eduskunnan seka Helsingin kaupun-
ginvaltuuston jasenena han oli vv. 1931-33. 

Yrjo Koskelainen ei ilmeisesti kuulunut meihin Viipu
rin laanin koskelaisiin. Mikali jollakin lukijoista olisi 
parempaa tietoa olisi mukava, jos voisitte kertoa siita 
lehtemme valityksella. Valtaosa koskelaisista on sodan 
jalkeen asunut entisten Uudenmaan ja Hameen laanien 
alueella. Taalta loytyy myos suurin osa sukuseuran jase-
nista. Kokonaisuuden kannalta olisi tarkeaa, etta saisim-
me myos muualla Suomessa asuvat suuremmassa maarin 
sukuseuran jaseniksi ja kertomaan seka entisesta etta 
nykyisesta elamastaan. 

Heikki Koskelainen 
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Eeron pakinoita 

Kessu ja Juno 
Sotatalvi 1942-43 oli puutteentdyteistd aikaa. Joskin 
rintamalla oli ankeaa, niin sita oli kotirintamallakin. 
Puutetta oli kaikesta ja sen kanssa oli opittava ela-
mddn. Ja siihen oli keksittdvd mita erilaisempia kons-
teja. 
Ostokorttiaika kesti vuodesta 1939 aina vuoteen 1953 
paattyen ensimmaisen kahvilaivan tulon jalkeen. Kortti-
annosten ollessa vahimmillaan sai voita 150 gr kuukau-
dessa, lihaa alle puoli kiloa ja sokeria puoli kiloa paitsi 
ne, joilla tupakkakortti, jolloin sokeria sai vain 250 
grammaa. 

Tupakkakupongilla sai kuukaudessa pillitupakkaa 
(Klubi 77) nelja askia, kun sita vastoin pollitupakka 
(Tyomies) meni kokonaisuudessaan rintamalle. Sellais-
ten laatumerkkien kuin Saimaan ja Kilpi-tupakan val-
mistus oli lopetettu kokonaan. Rintamalle kylla ilmaan-
tui saksalaista Juno-tupakkaa. Mutta se oli kovin laihaa 
poltettavaa. Niinpa "Eldankajarven jaa"-laulussakin loh-
kaistiin: "On sota tuimaa, ei Juno paata huimaa". Juno 
olikin saman vahvuista kuin kotimainen kessun rungois-
ta rouhittu polte, jota tupakaksi ei voinut nimittaa. 

Nurkantakaisen eli kessun viljely kukoisti. Sahalan-
puolella ei tarvinnut turvautua Junoon, eika kessun run-
koja annettu edes myyntiin vaikka kyseltiin. Sahalan-
puolella oli kessukulttuuri korkealla. Joka talossa kasvoi 
kessua. Se vaati vahvan maan, aivan yhta vahvan kuin 
raparperikin. Niinpa kasvualusta tehtiin huolellisesti kai-
vamalla lapiolla ojanne, johon latkaistiin reilusti huusin 
alta sita ihtiaan ja katettiin sitten tavallisella mullalla, 
johon kylvettiin siemenet. Oli Virginialaista, Havannaa 
ja Venajanlehtea. Hyvia laatuja kaikki. 

Syyspuolella piti saada kasvu ajoissa pysahtymaan ja 
lehtien ennattaa hyvin tuleentua. Kessullahan oli sellai-
nen ominaisuus, etta jos kuivatti keskenkasvuisena ja 
vaikkakin siina oli vahvuutta, niin haju muistutti sita 
samaa, joka nousi huusin alta. Meidan isalla oli homma 
hanskassa. Tupakkakasvit ennattivat hyvin kellastua en-
nen pakkasia, jolloin ne nostettiin tuvan vintille kattolau-
doitukseen roikkumaan samaan orteen pihlajanmarjojen 
kanssa. Kuivat kessunlehdet hakattiin sita mukaa kun 
tarvetta oli vanhassa puukirnussa petkeleella. Saimin 
kaksivuotias Raili-tyttonen oli erityisen kiinnostunut 
kessujen hakkaamisesta, ja han oikein odottikin, milloin 
paasee vaijan kanssa kanssa hakkuutoihin. 

Kessunviljelyksen yleistyessa myoskin jalostustavat 
kehittyivat. Jalkasen sotavankileirille hiihdellessamme 
poikkesimme Puseniukselle. Teuvo oli lomalla, ja han oli 
hauduttanut kessut ja sitten vasta kuivattanut. Minusta 
niihin oli tullut jotenkin imela maku ja vaikka tuotetta 
pitikin jehua, niin enpa siita pitanyt. Jonkin verran yritin 
makua parantaa Lavendelinlehti-mausteella, mutta ei se-
kaan oikein auttanut. Tuli sellainen hajuveden tuoksu. 

Kylla kaikkein parasta kessua tuli isan konstilla, or-
resta otettuna, kirnussa hienonnettuna ja sanomalehtipa-
periin kaarittyna satkana. Eri tupakkalaaduilla ei ollut 
eroa toisiinsa. Virginia tosin suippolehtisena kasvavaa, 
mutta mitas se makuun; ei niin mitaan. Joskus kun 
halusimme huvitella, kuten Jalkasella, teimme sanoma-
lehdesta piipun ja sita olikin hauska tuprutella. 

Saippuaa sai vain puoli kiloa vuodessa. Niinpa puut-

tuva maara korvattiin kotitekoisella, suolista ja luista 
keitetylla saippualla. Pahanhajuista se kylla oli, mutta 
puhdasta tuli. Saippuaa keitettiin saunan kodan muuripa-
dassa, kemikaalina kaytettiin lipeakivea. Nain keittamal-
la saatiin suolet ja luut sulamaan ja kun keitos oli 
jaahtynyt, se paloiteltiin laudoille ja nostettiin tuvan 
leivinuunin ja hellan kohdalle ylos katon rajaan kuivu-
maan. Sellainenkin konsti pyykinpesussa oli, etta tehtiin 
hyvin tiukkakankainen tuhkapussi. Siihen laitettiin tuh-
kaa ja sitten vain pussi kellumaan pyykkipataan. Ja taas 
saatiin puhdasta. 

Eero 

Hannu Koskelainen ja Valto Pusenius Viipurissa -40 
luvulla. Kuva Tervajoki kirjasta. 

KOLMEKYMMENTALUVUN MUISTOJA: 

Kiusantekoja 
Oli leppoisa, aurinkoinen lauantai-ilta Vaivaisniemella. 
Saunassa oli kayty ja istuttiin tuvan portailla. Silittelin 
kissa. Isa istui vieressa, nautiskeli kotikaljasta tai jostain 
vahvemmasta. Kissa nosteli hantaa sita silittaessa ja 
kehrasi hiljaa. 

Lampaat olivat pihalla syomassa, yhella oli kello 
kaulassa. Siita tuli miulle mainio oivallus, laitanpa kis-
sallekkii kellon kaulaan. Meilla oli pienia, kuusessa tai 
jossain muualla olleita tiukuja, jotka kilisivat kirkkaasti. 
Hain sellaisen ja sidoin sen narulla kissan kaulaan. 

Kun kissa liikahti, niin kello kilahti. Kissa saikahti 
kilahdusta ja sanatasi liikkeelle. Ja kun kissa loikki 
pakoon, kilkatti kello aina kovemmin kaulassa. Kissa 
pakeni hadissaan heinavajan alle. 

Isa huomasi, mita tuli tehtya. Kova sapiska siita tuli ja 
remmi heilui palkintona tyhmasta tempusta. Kissaa ei 
nakynyt eika kuulunut moneen paivaan. 

Pekka Koskelainen 
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KOSKELAISTEN SUVUSSA OLYMPIAHIIH-TAJIA JA MESTARIPYORAILIJA 
Kaikkiaan nelja Koskelaisten sukuun kuulunutta hiihta-
jaa osallistui 1930-luvulla Tyolaisolympialaisiin. Lisaksi 
suvun paras pyorailija oli aivan lahella paasta Tyolais
olympialaisiin kesalla 1937. 

Tyolaisolympialaisiin osallistuivat eri maiden tyolais-
urheiluliittojen urheilijat, joilla ei ollut mahdollisuutta 
paasta "porvarien" olympiakisoihin. Toisen maailmanso-
dan jalkeen naita kisoja ei enaa jarjestetty. Vuosien 1925, 
1931 ja 1937 kisoissa suomalaiset Tyovaen Urheiluliiton 
(TUL) urheilijat menestyivat hyvin. 

Veljekset Arvo ja Vilho Koskelainen seka heidan 
serkkunsa Antti ja Reino olivat 1930-luvulla TUL:n 
parhaita hiihtajia. Arvo ja Vilho siirtyivat 1935 toiseen 
leiriin, SVUL:n seuraan ja olivat myos taman liiton 
kisoissa parhaita hiihtajia. 

Arvo Koskelainen (s. 2.9.1903) voitti kaikkiaan nelja 
TUL:n mestaruutta. Han oli paras hiihtaja 10 ja 30 
kilometrilla 1931 ja 1934. Jo talvella 1928 han oli 
kolmas 50 kilometrilla ja 1932 toinen 30 kilometrilla. 
Vilho Koskelainen (s. 1.4.1909) voitti TUL:n mestaruu-
den 30 kilometrilla 1933 ja oli 10 kilometrilla kolmas 
1929. Han oli vain 19 vuotias ja voitti samana talvena 
myos nuorten mestaruuden. 

Reino Koskelainen 

Alpeilla happivaikeuksia 
Tyolaisolympialaisissa Itavallan alpeilla Murzzuschla-
gissa talvella 1931 suomalaisilla oli vaikeuksia seka 
kiiveta vuoren rinteita etta laskea niita alas. Ladut kierte-
livat 1500 metrin korkeudessa ja se aiheutti happivaike
uksia Karjalan miehille. Arvon ja Vilhon lisaksi joukku-
eessa oli myos Antti Koskelainen (s. 30.4.1906). 

Ensimmainen laji oli 15 kilometria. Arvo oli neljas, 
Vilho kahdeksas ja Antti kolmastoista. Heidan piti osal-
listua myos 30 kilometrin hiihtoon, mutta sen alkaessa 
puhkesi puhkesi valtava lumimyrsky ja kilpailu keskey-

tettiin. Arvo hiihti myos 10 kilometrin joukkuehiihdossa 
(viesteja ei ollut) Suomen kakkosjoukkueessa, joka tuli 
toiseksi ykkosjoukkueen voittaessa. 

Arvo Koskelainen oli Keski-Euroopassa toisenkin ker-
ran. Talvella 1934 Tsekkoslovakian tyolaisurhei-luliiton 
talvijuhlissa han voitti 25 kilometrin kilpailun. Vuoden 
1937 Tyolaisolympialaisissa oli Tsekkoslovakian Johan-
nisbadissa oli mukana Reino Koskelainen (s. 19.4.1914). 
Han oli 30 kilometrilla kymmenes ja 15 kilometrilla 
kahdestoista. 

Kaikki Koskelaiset olivat syntyneet Vahvialassa ja 
edustivat Vahvialan Kilpa-Veikkoja. Antti oli ammatil-
taan asemamies, muut maa- ja metsatyomiehia. 

Karjalan Urheilijoihin 
Arvo ja Vilho Koskelainen siirtyivat talveksi 1935 Hiih-
toliiton seuraan Karjalan Urheilijoihin. Arvo oli sina 
vuonna SM-hiihdoissa neljas seka 17 etta 50 kilometril
la, joten tyolaisurheilijoiden taso oli lahes yhta hyva 
kuin "porvarienkin". Veljekset yrittivat selvita Garmisch-
Partenkirchenin olympiakisoihin 1936, mutta kunto ei 
aivan riittanyt. Sina talvena Vilho oli neljas SM-hiihtojen 
17 kilometrilla j a neljas samalla matkalla myos Salpaus-
selalla. Arvo oli puolestaan toinen Puijon kisojen 50 
kilometrilla Kuopiossa. 

Arvo Koskelainen kaatui talvisodassa 22. tammikuuta 
1940 Yla-Sommeen taisteluissa Viipurin maalaiskunnas-
sa. Muiden mestarihiihtajien kuolinajoista ei taman kir-
joittajalla ole tietoa. 

Mestaripyorailija 
Vahviala oli 1930-luvulla TUL:n parhaita pyorailypita-
jia. Pyorailya harrastettiin Vahvialan Kilpa-Veikoissa, 
Vanhakylan Elossa ja Hovinmaan Innossa. Eloa edusti 
Eino Koskelainen (s. 6.3.1913), joka voitti 1936 TUL:n 
mestaruuden 100 kilometrin maantiepyorailyssa. Maan-
tieajossa han oli TUL:n kisoissa lisaksi 1935 kuudes ja 
1938 neljas. Han oli seka kestava etta nopea. TUL:n 
mestaruusajoissa 1938 han oli yhden kilometrin matkalla 
toinen. 

Eino yritti tosissaan vuoden 1937 Tyolaisolympialai
siin, jotka pidettiin Belgian Antverpenissa. Suomen kat-
sastuksissa han oli 100 kilometrin maantieajossa neljas. 
Kun kolme parasta valittiin kisajoukkueeseen, Koskelai
nen jai varamieheksi. Uransa parhaaseen menestykseen 
Eino paasi tyolaisurheilijoiden pohjoismaisissa mesta-
ruuskilpailuissa Oslossa 1939. Han oli 120 kilometrin 
maantieajossa neljas. Edelle paasi vain kolme norjalais-
ta. Eino Koskelainen haaveili varmaan vuoden 1940 
Helsingin olympiakisoista, mutta maailmansodan takia 
niita ei koskaan tullut. Talvisotaan paattyi myos Einon 
kilpailu-ura. 

Antti O. Arponen 

Kirjoittaja on karjalaissukuinen urheilukirjailija. Tiedot 
perustuvat hanen teokseensa Luovutetun Karjalan urhei-
lu, joka ilmestyi vuonna 1995. Asiasta kiinnostuneet 
voivat ostaa sen kustantajalta Suomen Urheilumuseosta 
Helsingin Olympiastadionilta. 
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KUTSU 
Koskelaisten Sukuseura ry:n 

kesatapahtuma ja vuosikokous 
syyskuun 4. paivana 1999 Porvoon 

Ovikin leirikeskuksessa 
Aikataulu: 
Kokoontuminen kellolO alkaen ulkoilun, tikanhei-
ton ja tutustumisen merkeissa. 

Paivan ohjelma: 
12.00 Lounas 
13.00 Vuosikokous 

Kahvit 
14.00 Paivajuhla 

Yhteislaulua 
Juhlapuhe 
Musiikkia 
Palkintojen jako 
Arvonta 

Lounaalla vaihtoehtona liha- tai kalaruoka. Varauk-
sia varten pyydamme tekemaan ennakko-ilmoituk-
set elokuun puolivaliin mennessa Raija Niemiselle 
arki-iltaisin puh. 019-651 814 tai os. Sikila PL 110, 
07280 Ilola 
Lounaan seka kahvin/teen + kahvileipa yhteishinta 
60 mk. Lapset alle 12 vuotta 30 mk.. 

Leirikeskuksesta on mahdollisuus majoittaa edulli-
seen hintaan. Yhteys Ovikin emantaan puh. 019-
578 762. 
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