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Helsingissa 1.12.1999 

Vuosituhat vaihtuu 
Kuukauden kuluttua vaihtuu vuosituhat. Vaikka tie-
damme, ettei elamamme silla hetkella muutu miltaan 
osin, on aihetta juhlaan. Vuosi 2000 symbolisoi uut-
ta aikaa ja uusia toiveita. Itse asiassa elamme jo nyt 
2000-lukua, uutta modernia aikaa tietokoneineen, 
kannykoineen, autoineen ja kaikkine nykyajan mu-
kavuuksineen, joista emme ennen osanneet edes 
uneksia. Tiedamme kuitenkin, etta kaikilla ihmisilla 
eivat asiat ole nain hyvin, eika ulkoinen vauraus aina 
tuo mukanaan hyvinvointia. Niin paljon meilla ja 
koko maailmassa on sairautta, henkista hataa ja pa-
hoinvointia. On myos sotaa ja koyhyytta, niin kau-
kana kuin Ita-Timorin, Kosovon ja Tsetsenian tapah-
tumat meista tuntuvat olevankin. 

Tata kirjoitettaessa on kulunut 60 vuotta siita kun 
Talvisota syttyi ja me karjalaiset jouduimme jatta-
maan kotimme ja lahtemaan pakkaseen sodan jaloista 
pois. Samalla kun muistamme kunnioittavin ajatuk-
sin tuon ajan ihmisten ponnistuksia niin sodassa kuin 
kotirintamalla, voimme kiitollisin mielin viettaa it-
senaisyyspaivaa. Me selvisimme, Suomi on vapaa. 
Voimme turvallisin mielin katsoa tulevaisuuteen. 

Meita koskelaisia yhdistaa siten tavanomaisten su-
kusiteiden lisaksi se, etta olemme kaikki evakkoja 
tai evakkojen jalkelaisia. Vanhimmat meista ovat 
kokeneet sodan henkilokohtaisesti ja kaikilla meista 
on yhteys sotaan siten, etta sen seurauksena olemme 
menettaneet kotiseutumme. Siita on jaanyt ikuinen 
kaipaus, jota me vanhempi polvi haikeana muiste-
lemme kotiseutumatkoillamme. 

Me olemme karjalainen suku. Sehan tarkoittaa sita, 
etta olemme vilkkaita, valittomia ja sukurakkaita. 
Niinpa kun tapaamme sukuseuran tilaisuuksissa jo i -
takin vahemman tuttuja tai tutunnakoisia, niin men-
naan juttelemaan ja tutustumaan. Kysellaan, mista 
olet lahtoisin, missa asut nykyisin ja nain tullaan tut-
taviksi. Sukulaisiahan me jo, ainakin laajasti tulki-
ten, olemmekin. Etsitaan yhdessa juuriamme ja kut-
sutaan kaikki sukulaiset seuraan mukaan. 

Tana vuonna tapasimme Porvoon Ovikissa kaksivuo-
tisen toimintakauden virallisessa kokouksineen. 
Mukana oli ilahduttavan paljon jasenia, mutta lisaa 
nuoria aktiivisia jasenia tarvitaan. Me olemme toi-
mineet jo lahes kaksikymmenta vuotta melkein sa
malla kantajoukolla, joten on olemassa vaara, etta 
innostus hiipuu ja toiminta laimenee. Siksi toivom-
me ja haluamme mukaan uutta verta, seka nuorem-
pia etta vanhempia. Tehtavia ja vakansseja loytyy 
kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Ensi kesana lahdemme taas kerran Vahvialaan ja 
Viipuriin katsomaan, milta siella nyt nayttaa. Onko 
kallioon hakattu sukumme tunnus viela paikallaan 
Koskelassa, miten elavat nykyiset asukkaat entisilla 
kotikonnuillamme ja vielako muistamme, milta siel
la ennen naytti. Suurin osa meista on kaynyt siella 
monesti ennenkin ja monet ovat sanoneet matkalta 
tultuaan, etta nyt se on nahty, enaa en sinne halua 

menna. Mutta kuitenkin on lahtenyt ja lahtee taas ensi 
kesana uudelleen. Lahdethan sinakin! 

Mutta ovatko lapsemme ja lastenlapsemme kay-
neet siella? Millainen on heidan kasityksensa mene-
tetysta Karjalasta? Mita he tietavat juuristaan? Tas-
sa meille onkin haastetta kylliksi. Yha useammalle 
nuoremman polven edustajalla tuntuu olevan epasel-
vaa se, mika ero on Suomen Karjalalla ja Venajan 
Karjalalla, mika ero on Karjalan murteella ja Karja-
lan kielella. Tassa meilla, sukuseuramme jasenilla, 
on oma tehtavamme. Puhutaan nuorille vanhoista 
ajoista, puhutaan sodasta ja evakkovuosista, jotta ai
nakin omat jalkelaisemme oppivat tietamaan mita 
tapahtui vuosina 1939-1944 ja sen jalkeen. Meilla 
on myos yhteinen lehti, joka julkaisee naita muisto-
ja, muistelmia ja valokuvia. Ne ovat kaikki tervetul-
leita. 

Toivotan kaikille seuran jasenille ja lehtemme lu-
kijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle! 

Heikki Koskelainen 

Osallistujia salin tdydeltd Ravilinnassa. 

Vahviala - paiva 
Kausalan 
Ravilinnassa 
Ravilinnaan oli kokoontunut 18.7.1999 parisataa ja-
senta Vahviala-Seuran vuosikokoukseen seka samalla 
tapaamaan sukulaisia ja tuttavia. Martti Sahamies 
jatkaa seuran puheenjohtajana ja Hilja Kalso sihtee-
rina. 

Heikki Malkki selvitti esitelmassaan Vahvialan 
kirkon historiaa seka kirkkoalueen kaytosta Viipurin 
yli-arkkitehdin kanssa kaytyja neuvotteluja. Kirkko-
alueeseen on nyt saatu kayttooikeus kahdeksikym-
meneksi vuodeksi. 

Erkki Ihalainen kertoi esitelmassaan Vahvialan pi-
tajan synnysta, alueen asuttamishistoriasta ja elinkei-
noista ennen sotaa. Martti Sahamies esitti lopuksi 
kutsun syyskuussa pidettaviin Vahvialan kirkkoalu
een metsanharvennus- ja raivaustalkoisiin. 

Kaukaisin osanottaja oli seuramme jasen Kerttu 
Waselius Kanadasta. Hanen kotimaan vierailunsa oli 
paattymassa, mutta han lupasi kotiin paastyaan toi-
mittaa lehteemme lisaa muisteloita Koskelasta. 
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Sukutapaaminen ja vuosikokous 4.9.1999 

Lauantaiaamuna heti kymmenen jalkeen alkoi sukua 
saapua Porvoon seurakuntien kesakotiin Ovikiin, jos-
sa vietettiin sukutapaamista vuosikokouksen mer-
keissa. Tuulinen, mutta muuten hyva saa sai mielet 
vireiksi. Seurusteltiin, kyseltiin kuulumisiajakerrot-
tiin niita. Puolilta paivin aloitettiin lounaalla, jonka 
aikana Toivo Ponni viihdytti hanurillaan. 

Kun salissa oli yli kahdeksankymmenta henkea, 
muodostui tunnelma seka lampimaksi etta lammin-
henkiseksi. Mukana oli myos vieras Australiasta, leh-
temme lukijoille tuttu Mirjam Harjuniemi. Han oli 
Kausalan Hannu Koskelaisen kanssa kaynyt vanhal-
la kotipaikallaan Sipilassa ja oli iloinen hyvin onnis-
tuneesta matkasta. Mirjam kaipasi kokouksessa kou-
luaikaista tuttavaansa Pentti Sipilaista, joka oli kui
tenkin lupautunut aikaisemmin veteraanipaiville 
Kotkaan. 

Mirjam Harjuniemi ja Anna Valmela. 

Vuosikokous sujui leppoisissa merkeissa. Puheen-
johtaja Heikki Koskelaisen avauksen jalkeen valit-
tiin kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Hyrske ja sih-
teeriksi Pekka Koskelainen. Saantojen tarkistus sa-
moin kuin jasenmaksun korotus 50 markkaan hyvak-
syttiin ilman pitkia keskusteluja yksimielisesti. Seu
ran puheenjohtajana jatkaa Heikki Koskelainen ja 
varapuheenjohtajana Raija Nieminen. Johtokunnas-
ta olivat terveydellisista syista eronneet pitkaaikai-
set jasenet Pauli Vainikka ja Sirkka Vinnikainen, 
minka lisaksi Hannu Koskelainen jatti paikkansa kay-
tettavaksi. Uutena jasenena johtokuntaan valittiin 
Anneli Ferm. 

Salin tdytti runsaslukuinen osanottajajoukko. 

Sukuseuran perustajajasen ja seuran puheenjoh
tajana 17 vuotta toiminut Hannu Koskelainen valit
tiin seuran kunniapuheenjohtajaksi. Valintaa juhlis-
tettiin aplodein ja kukkasin. 

Johtokuntaan kuuluvat kaksivuotiskaudella 1999-
2001 Heikki Koskelainen (pj), Raija Nieminen (vpj), 
Anneli Ferm, Ilmi Koskelainen, Pekka Koskelainen 
(sihteeri), Maija-Liisa Laakso, Terttu Loven, Hilkka 
Mattila (rahastonhoitaja) ja Toini Pellikka. 

Siskokset Toini Peltonen ja Lahja kallberg seka sis-
kokset Riitta Ollinsalo ja Kaija Manner. 

Kunniapuheenjohtajaksi valittu Hannu Koskelainen. 
Kuva 21.10.-95 Karjalatalolta. 

Pekka Koskelainen 

- 3 -



Tarinaa 
siirtolaisuudesta 
Lehtemme edellisessd numerossa Kerttu 
Waselius kertoi kokemuksiaan 
siirtolaisuudesta 1950- luvun alun 
Ruotsissa. Kertomus jatkuu nyt 
Kanadan vuosien herattamilla ajatuksilla. 

Kun seitseman vuoden kuluttua Ruotsin reissustani 
taas kerran jatin kotimaani ja lahdin tanne suureen 
lanteen, on siitakin nelisenkymmenta ajastaikaa jo 
vierahtanyt. Nyt tuntuu, etta on lopullisesti samma-
loitunut tanne avarampaan maailmaan. 

Nyt kun pysahtyy ja katselee taaksensa naihin siir-
tolaisvuosiin, tuntuisi ahtaalta asua Ruotsissa. Vasta 
taalta huomaa erot, kun katselee kauempaa. Siirto-
laisuushistorioitsijoille riittaa tyota ja aiheita. Eiko 
niita vaitoskirjoja liene aiheesta jo ilmestynytkin. 

Ruotsin ja Kanadan siirtolaisuutta ajatellen loyty-
nee moniakin eroavaisuuksia naiden kahden niin eri-
laisen maan tiimoilta. Jo maantieteellinen asemakin 
sanoo jotakin. On eri asia lahtea joka kesa Ruotsista 
Suomeen, autolautalla mummolaan, kun saa lyhyen 
matkan vuoksi ottaa lasten lisaksi mukaansa koiran 
ja sen siamilaisen kissankin. Edelleen eroavaisuudet 
kahden naapurivaltion valilla kapenevat vuosi vuo-
delta yha enemman. Lieko eroa enaa' muuta kuin ra-
jat, hallitusmuoto ja kieli. Mahdollisuudet eivat ole 
samat taalta "Rapakon takaa", ja kaynnit harvene-
vat. 

Kanada on suuri, kaunis ja hieno maa. Lisaksi eras 
siirtolaisystavallisin tahan asti, sanoisin. Valjempi ja 
reilumpi monessa mielessa. On helpompi hengittaa 
taalla monikansallisten mukana. Suhtautumiset ovat 
suopeampia, kun kukaan ei ole alkuperainen asukas 
paitsi intiaanit. Ei kukaan voi siina suhteessa pullis-
tella ja astua varpaille. 

Kanada on ottanut omakseen, se on antanut tyota 
ja leipaa. Taalla olen viihtynyt ja vahitellen tanne 
sammaloitunut. Mutta suuressa maassa on aina vara 
valita elinymparisto, sopiva asuinseutu ja niin mekin 
mieheni kanssa naissa merkeissa tanne Tyynen me-
ren iki-ihanille rantamille Luoteis-Ontarion lumen j a 
pakkasen maisemista muutimme. Taalla olemme nyt 
ilta-auringon laskun mailla Vancouverin kaupungis-
sa, British Columbiassa elakepaivia viettamassa. 

Taman nopean kulutuksen ja kertakayttoihmisten 
aikana identiteettimme pakostakin valjahtyy. Varsin-
kin meista siirtolaisista tulee joko kadotetun paratii-
sin kaihomielisia uneksijoita tai kosmopoliitteja, jot-
ka eivat kaipaa korpien yksinaisyytta. Edellinen 
myontaa, etta lapsuuden ajan kotiseudun menetyk-
sessa ja nuoruuden maisemissa nan on menettanyt 
paljon. Saman tapainen lienee tilanne niilla lapsilla, 
jotka joutuvat vanhempiensa mukana muuttamaan 
usein paikkakunnalta toiselle. Maisemat muuttuvat 
niin tiheasti, ettei ehdi juurtua mihinkaan. Sekin on 

suuri puutos, josta ihmisen identiteetti karsii. 
Toisin on tilanne kosmopoliitin kannalta. Tie-

tosanakirjan maaritelman mukaan nan on maailman-
kansalainen, henkilo joka on irrottautunut omista kan-
sallisista erikoispiirteistaan ja sopeutuu helposti vie-
raiden maiden oloihin. Siirtolaisuus s\\a myos 
kosmopoliitteja. He eivat todellakaan kaipaa korpi
en yksinaisyytta, eivatka halaja punaisen tuvan pi-
halla olevaa perunamaata, eivat unelmoi \n 
suomalaisen jarvimaiseman rannalla loytyneesta on-
nesta, eivatka edes pida paistettuja silakoita. ruislei-
paa ja kirnupiimaa enaa arkipaivan juhla-ateriana. 

Meidan aikanamme maailmanku\ on kutistunut 
tiedonvalityksen myota. Samat puheenaiheet sama-
na paivana "Takahikialla" ja suurvaltojen poliittisil-
la foorumeilla. Aika muuttuu ja me ajan mukana. 

Joskus on mukava kulkeutua menneiden muisto-
jen maisemiin ja etsia jalanjalkiaan ennen kuljetuil-
ta poluilta. Naissa merkeissa piti sovelluttaa Ruot
sissa kaynti pari vuotta sitten Suomen matkaan. Jo
takin ehka minakin hain 50-luvun maisemista ja kiel-
tamatta jotakin loysin Tukholman rautatieaseman ja 
Klara-kirkon muuttumattomasta mijoosta. Asemalla 
oli ihan sama meno kuin 40 vuotta sitten ja Klara-
kirkon yksinaisyyteen oli eksynyt vielakin kanssani 
hiljaisuutta etsivaa yksinaista kulkijaa. 

Tulihan sekin ajatus - entas jos - siina puiston pen-
killa istuessani. Sitten totesin: Toiset ne jaivat - mina 
lahdin. 

Kerttu Waselius 

Ovat juureni 
Karjalassa 
Karjalasta voipuhua ja karjalaisuutta edistdd 
monella tavalla, kuten Kerttu Waselius 
Kanadassa, josta hdn on lahettdnyt oheisen, 
Canadan Uutisissa ja Ldnsirannikon Uutisissa 
julkaistun kirjoituksen. 
Lokakuussa perustettiin oma karjalaisseura 
Vancouverin alueelle, jossa asuu n. 4000 
suomalaista, joukossa myos paljon karjalaisia. 
Kirjoitus toimi samalla kutsuna perustavaan 
kokoukseen. 

Voi polo Karjala, kuinka siita sotaa kaydaan. Talla 
kertaa kysymys on kuitenkin sanasodasta. Olen men-
neina vuosina seurannut heimolehden palstoilta lu-
kijoiden mielipiteita karjalan palautuksen puolesta 
ja sita vastaan. Joskus tama aihe on saanut palstati-
laa myos takalaisissa suomenkielisissa lehdissa. 
Muutama vuosi sitten laskin Torontossa ilmestyvas-
sa Vapaa Sana-lehdessa samasta numerosta viisi Kar-
jalaa koskevaa kirjoitusta. 
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Aluksihan tasta aiheesta ei saanut edes keskustel-
la, mutta vahitellen tilanne muuttui ja sitten sita al-
koivat raapia kaikenlaiset "kannusjalat" ja "inisijat", 
joilla ei ole minkaanlaisia sukulaissiteita Karjalaan 
viela vahemman aisantuntemusta. 

On ollut jarkyttavaa havaita, etta monet korkeassa 
asemassa olevat paattajat, vakaat ja yksitotiset ihmi-
set eivat ymmarra, miksi karjalaiset haluavat takai-
sin Neuvostoliiton Suomelta Molotov-Ribbentrop-
sopimuksen perusteella ottamat alueet, joihin nykyi-
sella Venajalla ei ole mitaan omistusoikeutta. Ehka 
tata eivat tajua ihmiset, joidenka suomalaisuus on 
vajonnut lenkkimakkaran tasolle, hyvinvoinnin aine-
ellisuuteen jajoille Suomi on vain talousyksikko. He 
ovat elintasojahdissa kadottaneet kansallisen identi-
teettinsa. 

Tuntuu aivan mahdottomalta ymmartaa esimerkik-
si Suomen puolustusvoimien komentajan kenraali 
Gustav Hagglundin kajauttamaa kommenttia "tana 
paivana olisi tyhmaa ottaa Karjala takaisin vaikka se 
olisi paallystetty kultatiililla". Tallaiset julkilausu-
mat kertovat taydellisesta valinpitamattomyydesta. 

Itsenaisen Suomen puolustustaistelussa 1939-44 
Karjala oli koko kansan asia. Se oli yhta kallista isan-
maata, jonka puolesta taisteltiin. Paljon oli niita san-
karipoikia, isia ja isoisia, jotka antoivat henkensa 
Karjalan taistelukentilla, etta saatiin jatkaa vapaassa 
isanmaassa heidan uhriensa ansiosta. Viela tana pai
vana on olemassa kadettomia ja jalattomia invalide-
ja todistamassa uhrien suuruutta. 

Ei pitaisi olla vaikea oivaltaa. etta oman maan his-
toriallisen asuma-alueen kokonaisuus on kansallisesti 
olennaisen tarkeaa. Kannas samoin kuin Laatokan 
lantiset ja pohjoiset rannat ovat suomalaisten vuosi-
sataisia asuinalueita. Ne ovat suomalaista maata vaik
ka ne olisivat valilla olleet yksinvaltiaiden komen-
nossa. 

Historian kertauksen vuoksi on hyva tietaa, etta 
kuusi vuotta sitten 700 vuotta tayttanyt Viipuri on 
ollut 650 vuotta Suomella. Tosin eraanlaisena raja-
kaupunkina sitakin kansainvalisempana. Siella, meil-
le nuoremmille kerrottiin, puhuttiin suomea, ruotsia, 
venajaa ja saksaa, ostettiin, myytiin. vaihdettiin, va-
rastettiin, iloittiin, seurusteltiin, kaytiin kauppaa, 
nayteltiin teatteria, julkaistiin lehtia, saatiin voimaa 
ymparoivasta Karjalasta. Ei ihme, jos mustalainen-
kin Turun torilla loi kaihonsa julki: "Kyi se mei Vii-
pur ol viihtysa kaupunki". 

Perestroikan seurauksena on saatu tehda kotiseu-
tumatkoja Karjalaan yli 46 vuoden poissaolon jal
keen, syntymasijoja katsomaan. Lapsuuden leikki-
paikkoihin ja nuoruusvuosien kasvuymparistoon si-
saltyy voimakkaita muistoja, joiden syvalle kayvan 
merkityksen tajuaa usein vasta silloin, kun tama ih-
miselta riistetaan. Ymmartamattomien pitaisi ajatel-
la juurien merkitysta ennen kuin vaheksyvat karja-
laisten kotiseututunnetta. 

Viela pahemmalta tuntuu kuulla jonkun sielta it-
sekin evakkoon lahteneen lausunto: "Mie en aina-
kaan sinne lane. Mita siella tekkee, risukkoo kasvaa 
koko Karjala." - Kay katsomassa ja puhu sitten. 

Olen saanut kayda paitsi lapsuuteni uimavesissa 
uimassa, myos sieniretkilla Karjalan mailla. Ei ole 
risukkoa tullut vastaan. Kun paikallisten asukkaiden 
polttopuut tuodaan ainakin Viipurin seudulle Siperi-
asta, ja kun heilla ei ole oikeutta ottaa tarvikkeita 
metsasta, ovat he kylla keranneet risut ja kavyt aika 
tarkasti lahimetsista. Jos puutavarat tulivat myos ra-
kennusten korjauksiin Siperiasta, niin ymmartaa et-
tei 55 vuoden odotuksessa lahetys ole viela saapu-
nut perille. Siksipa rakennukset ovat pahasti ransis-
tyneet. Tyhjasta on paha nyhjasta. 

Nyt viela vieras vaki ja valloittajat kayskentelevat 
mainehikkailla kujilla. He eivat tieda eivatka valita 
tietaa puistojen menneesta loistosta, kauppahuoneis-
ta, lukuisten kielten kalkatuksesta. Ei heitakaan voi 
syyttaa, koska tuskin he tai isansa tulivat pelkastaan 
omasta oivalluksestaan nyky-Karjalaa asumaan. 
Mutta tosi on, etta talot saavat ransistya, kauppa 
myyda nietua, autot taikka tehtaat saastuttaa ilmaa. -
Voi polo Karjalaa! 

Olen itse syntynyt Viipurin lansipuolella, kaksi-
toista kilometria Tienhaarasta, jossa itsenaisyyden 
kannalta ratkaiseva puolustustaistelu kaytiin ja johon 
rintamalinja pysahtyi. Nain ollen ei vihollinen ole 
jalallaan kaynyt kotipihassani muuten kuin sotavan-
kina kuljetettaessa. Moskovan pakkorauhan raja vei 
karjalasta paljonkin alueita, jotka eivat olleet sota-
tantereina. Lenigradin puolustus vei minunkin syn-
tymapitajani luovutuksen ilman taisteluita. 

Entisella neuvostoliitolla, nykyisella Venajalla ei 
ole niihin alueisiin mitaan moraalista omistusoike
utta. Ei vahaisintakaan. Ja tahan alueeseen pitaisi 
kuulua myos Viipuri. 

Karjalan Liiton tarpeellisuudesta voidaan olla 
monta mielta. Mutta sen tapa esiintya julkisuudessa 
ja sen tavoitteet ovat kaikki hyvia ja kunnioitettavia. 
Tutki juuriasi, loytyisiko sielta pisara karjalaisuutta. 
Osallistu ja ota kantaa nyt kun Karjalan Liiton tar-
mokas puheenjohtaja kansanedustaja Markku Lauk-
kanen vierailee taalla Vancouverissa lokakuun alus-
sa. Ja varmasti kertoo ajankohtaisimmat asiat ja ta-
pahtumat Karjalan kysymyksista. 

Sie ja mie, tuletha sie sammaa venneesee! 
Terveisii siul, lahettaa Waseliukse Kerttu 
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Takaisin kotiin 1941 
Lehtemme edellisessd numerossa Mirjam 
Harjuniemi muisteli evakkomatkan alkua 1939 
joulukuun alkupaivina. Puolenyon aikaan 
lahdettiin harkdvaunulla Nurmin asemalta. 
Sittemmin olipddsty Turun ja Porin ladnin 
Poytyalle, josta tamd kertomus aikaa 
kesdkuussa ennen Juhannusta 1941. 

Mikkolassa valmisteltiin hautajaisia, silla talon isanta kuo-
li ripuliin, ja kun niinkin ison talon isanta kuoli, tuli olla 
nayttavat hautajaiset. Mutta samaan aikaan alettiin her-
mostua, kun miehiamme alettiin kutsua kertausharjoituk-
siin, eli rintamalinjoille, mihin ne talvisodan jalkeen jai-
vat. Mikkolasta lahtivat Vilho, Veli, Mauno ja Hessu. 

Se oli kaikille kauhun aikaa, etta mita nyt tulee. 
No, tulihan se, syttyi sota, jota nyt kutsutaan kesaso-
daksi eli jatkosodaksi. 

Ihan alusta alkaen Suomen pojat rynnisti ja valtasi 
Karjalaa takaisin. Se oli tavallaan riemua, mika lop-
pui lyhyeen, kun taas alkoi tulla sankarivainajia. 

Heti alussa Mikkolan Veli kaatui ja taas valmistet-
tiin hautajaisia. Sylvi, Mikkolan vanhin tytar tuli yh-
den vuorokauden aikana hiuksiltaan harmaaksi. Ei sita 
millaan tahtonut uskoa, mutta totta se oli. 

Hautajaisten jalkeen mina sain piian paikan Poyty-
an kirkolta sahan omistajalta, jonka nimea en nyt muis-
ta. Syyskuussa alkoivat karjalaiset paasta kotiseudul-
leen Vahvialaan. Aitini ja mummo seka sisareni ja vel-
jeni lahtivat; talla kertaa ei mammuska pumannut. 
Mutta mina en viela voinut lahtea, kun sahanomista-
jan rouva odotti lasta viimeisillaan ja heilla oli kolmi-
vuotias poika, ja minun piti jaada lapsen syntymaan 
saakka avuksi. 

Lokakuun lopussa sitten paasin lahtemaan. Lahti-
essa piti viela kayda Mikkolassa hyvastit jattamassa, 
silla ei tiennyt kuinka kauan menee ennen kuin uu-
delleen nahdaan. Niin maitoautossahan sitten lahdin 
vaikka talonvaki ei olisi paastanyt. Hekin olisivat tyo-
apua tarvinneet, mutta minua ei pidattanyt mikaan, 
mieli paloi takaisin Karjalaan. 

Minusta matka Aurasta Nurmiin oli pitka, mutta 
menihan se matka seutuja katsellessa. Kun konduk-
toori ilmoitti, etta seuraava on Nurmin asema, niin ihan 
vapisutti. Etta milta mahtaa nayttaa sodanjalkeinen 
syksy Nurmissa?. Uuno-eno oli minua vastassa, nan 
kun oli lomalla rintamalta. Kantamista ei ollut paljon, 
matkalaukku ja kassi, siina oli omaisuuteni. 

Harmaata ja kolkkoa oli ensi nakeminen, tippa tuli 
silmaan. Lisaksi oli jo iltahamaraja syksy alastomine 
puineen. Lahdimme kavelemaan viiden kilometrin tai-
valta matkalaukkua ja kassia kantaen, olihan Uuno-
eno iso, riski mies. 

Kuljimme kapeaa tieta Kintereeseen. Siella oli ta-
lot polttamatta, komiana oli Typon talo. Tuli mieleen 
Typon iso navettapalo ennen sotaa. Se oli kauhea naky, 
kaikki elaimet paloivat. Sitten sillan yli ja tulimme 
hautausmaalle. Kuljimme Rauhanmaan aidan vierta 
ja lahdimme nousemaan kirkonmaelle. Kirkko oli 

poltettu, kivet torrottivat synkkana. Ja pianhan oltiin 
maki kavelty alas, oltiin Valion luona ja kotona, mum-
molla Jokelassa. 

Ja taas olimme kaikki yhdessa, tuliaisiksi oli peru-
napiirakkaa ja kokkelipiimaa, oi etta maistui. No heti 
kuulumisien jalkeen, puolin ja toisin, tuli kysymyk-
seen tyohon meno, olinhan jo viidentoista. Nurmissa 
oli kumitehdas ja siella kaikki Vahvialan naiset oli 
tyossa, nuoret ja vanhat. 

Heti maanantaiaamuna mentiin Salmen kanssa toita 
kysymaan ja paasinhan mina. Jouduin nuorten osastol-
le, jossa tehtiin kasilaukkuja ja lompakoita. Ne tehtiin 
nahkaksi jaljitellysta aineesta, jota kutsuttiin pekamoksi. 

Vanhemmat naiset teki rintamalle telttoja, nuorem-
mat ompeli ja vanhemmat naiset reijitti ja koukutti. 
Salme oli ompelimon puolella, aiti reijitti ja koukutti. 
Niin lahti ensimmainen syksy menemaan. 

Kylan nuoret tapasivat toisiaan iltaisin kylan tiella 
tai Jukamon kaupan edessa. Sielta meita kylla ajettiin 
pois, kun liian myohaan illalla nauroimme ja kika-
timme. Ja silloin talloin kavelimme Nurmin asemalle 
junien tuloa katsomaan, etta tuleeko sotilaita lomalle. 
Ja ainahan niita tuli, mika Sipilaan, Koskelaan tai Ter-
vajoelle. Ei me sotilaiden kanssa yhta kuljettu, oltiin 
viela melkein kakaroita. 

Talven mittaan tuli ilmoituksia kaatuneista ja kadon-
neista. Aina oltiin haudalla kun oman kylan poikia hau-
dattiin, hautuumaa kun oli lahella. Talvella hiihdettiin 
paljon, ei ollut iltaisin muuta ajankulua, eika radiota-
kaan ollut joka talossa. Heikin Liisalla oli radio ja siel
la sita kaytiin kuulemassa uutiset. Olihan uutiset sano-
malehdessakin, samat sotauutiset kuin radiossa, kuin
ka Suomen poika voittaa. Niin meni talvi 1942. 

Mirjam Harjuniemi 

Vahvialan kirkon 
tuho kesalla 1941 
Matkalla Vahvialan kirkon raunioiden raivaustalkois-
ta 15.9.1999 muisteli Pentti Sipilainen kuulemaansa 
kertomusta kirkon tuhosta. 

Jatkosota alkoi 28. kesakuuta 1941, jolloin puolus-
tusvoimat pantiin liikekannalle ja lahetettiin rajoille. 
Armeijan hyokkays alkoi elokuun puolivalissa ja 
Viipuri valloitettiin takaisin 29 elokuuta. Suomalais-
ten tunnustelijoiden karkipartion lahestyessa Vahvia
lan kirkkoa se tapasi yllattaen vihollisen tuhoryhman, 
joka oli sytyttamassa kirkkoa palamaan. 

Ryhman kaksi sotilasta pakeni havaittuaan suoma-
laispartion. Partio yritti sammuttaa paloa, mutta se oli 
jo saanut niin suuren vallan, etta mitaan ei ollut tehta-
vissa. Partio luopui sammutusyrityksesta ja lahti vi
hollisen peraan. Hautaanjoen sillalla partio tavoitti 
tuhopolttajat, jotka tapasivat siella kohtalonsa. 

Kirkko paloi. Kellotapulissa ollut kello putosi alas 
palojatteiden paalle ja sailyi ilmeisen ehjana. Vah
vialan kirkonkello on talla hetkella Jarvenpaassa en-
tisessa tehtavassaan. 

Pekka 
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Talkoot Vahvialan 
kirkonmaella 
Ojalan Onnikka kurvasi 15. syyskuuta Siilitien py-
sakille vahan yli neljan aamulla ja matka Vahvialan 
kirkonmaen raivaustalkoisiin alkoi. Onnikka oli lah-
tenyt Kausalasta puoli kahden aikaan yolla ja tullut 
Lahden kautta Helsinkiin. 

Matkanjohtajana toimi Vahviala-Seuran puheen-
johtaja Martti Sahamies. Helsingista olivat bussiin 
nousseet myos Erkki Ihalainen ja tulkkina toiminut 
Yrjo Pavloff. Leikarissa oltiin ajallaan ja sielta tuli
vat mukaan Kausalan miehet tyokaluineen. Nain tal-
koolaisia oli kaikkiaan yli neljakymmenta henkea. 

Vaalimaalla sujuivat muodollisuudet kohtuullises-
ti . Ennen Sakkijarvea aloitti Erkki Ihalainen selos-
tuksen ohitettavien paikkojen nimista ja tapahtumis-
ta. Erkki oli kaynyt ennen sotia Sakkijarven yhteis-
koulua ja kulkenut matkan Vanhakylasta pyoralla ja 
linja-autolla. 

Karppilan kohdalla kaannyttiin Tervajoelle ja van-
halle Viipurin tielle. Tervajoen vanhan kansakoulun 
kohdalla mukaan tuli opas, joka ohjasi meidat piiri-
paallikko Vladimir Koshinin luo, joka nousi autoon 
Ykspaassa. Tervehdysten jalkeen hanelle luovutet-
tiin muistoksi kirja "Vahviala, kotiseutua kuvina". 
Kirkonmaella oltiin yhdentoista aikaan. Alueesta oli
vat kayneet neuvotteluja Antti Malkki avustajinaan 
Pentti Sipilainen ja Yrjo Pavloff. Alue luovutettiin 
seuran kayttoon kahdeksikymmeneksi vuodeksi. 

Alueella oli tiheasti lahes 60 vuoden aikana kas-
vanutta puustoa. Pentti Sipilainen merkitsi raivatta-
van alueen rajat punaisin lipuin. Raivaustyot aloitet-
tiin rivakasti neljan moottorisahan parratessa jatku-
vasti tehokkaiden kayttajien kasissa. Puiden kaato, 
karsinta ja patkiminen kavi nailta metsureilta vikke-
lasti. Tehokkaita olivat oksien ja risujen siirtajatkin; 
tielle tehtyja nuotioita ruokittiin taukoamatta. Puu-ja 
pollikasat kasvoivat ja nuotiot lammittivat kuumasti. 

Parin tunnin paasta pidettiin ruokailutauko. Eman-
nat olivat hyvin varustautuneet. Matkassa oli kaksi 
muurinpohjapannua lettujen paistamiseen ja kepin 
nokassa porisi iso kahvipannu. Letut, piirakat ja 
makkarat maistuivat. 

Tauon jalkeen rakennettiin tukeista risti ja kaivet-
tiin pystytyskuoppa. Kun kirkonmaen alueen merki-
tyt puut oli kaadettu, patkitty ja karsittu ja alue sii-
vottu, oli ristin pystytyksen aika. Juhlavasti, yhteis-
laulun kannustamana kantoivat vahvat miehet ristin 
paikalle ja nostivat sen pystyyn. Valkea, kuoritusta 
tukkipuusta tehty risti oli nayttava. 

Talkoot oli saatu paatokseen. Syotiin, puheltiin ja 
muisteltiin. Yrjo Pavloff lauloi komeasti. Piiripaal-
likko Koshin kiitti talkoovakea arvokkaasta kulttuu-
riteosta ja kertoi olevansa valmis muunkin laiseen 
yhteistyohon. Martti Sahamies kiitti ja kutsui hanet 
taalla ensi kesana pidettavaan hartaustilaisuuteen. 
Lopuksi laskimme kukkakimput Rauhanmaan hau-
tamuistomerkeille ja lahdimme paluumatkalle. Bus-
sissa oli vain tyytyvaista talkoojoukkoa. Kotona ol-
tiinkin jo puolenyon aikaan. 

Pekka. 

Lettujen paistoa. Ruokailutauko menossa. 

Vankkaa ristia sovitetaan pystyyn. 

- 7 -



Vahvialan kirkko 
Ensimmainen vaihe Vahvialan itsenaistymisessa oli 
oman hautausmaan hankkiminen. Alkuaan yhdeksan 
kylakunnan vuodesta 1915 omistama Rauhamaan 
kalmisto lahjoitettiin vasta perustetulle Vahvialan 
seurakunnalle elokuussa 1920. Samana vuonna oli 
aloitettu jo kirkon rakentaminen "silmalla pitaen sita 
seikkaa, etta tata rakennusta sittemmin voitaisiin 
kayttaa kunnantalona". Tama nuoren pitajan valitse-
ma taloudellinen ratkaisu selittaa myos kirkon ulko-
naon, joka poikkesi tavanomaisesta. Rakennusta var-
ten ostettiin Terijoelta suuri huvilarakennus, josta 
rakennusmestari Aug. Kolehmaisen piirustusten 
mukaan kirkko sitten rakennettiin. 

Rakentamiskustannuksia seka samaan aikaan os-
tetun pappilan virkatalon kauppahinnan suorittamista 
varten otettiin lainaa yhteensa 212.000mk. Rakko-

lanjoen Kaakelitehtaalta saatiin lahjoituksena kaik
ki rakennukseen tarvittavat uunit seka lukuisilta seu-
rakuntalaisilta huomattavat maarat rakennustarvik-
keita, etenkin hirsia seka maksutonta talkootyota. 

Ratkaisu oli ilmeisen toimiva. Rakennus oli vaki-
nainen kirkko, samalla kun sen seinien sisalla tapah-
tui kaikki kunnallinenkin toiminta. Tilaa tahan oli riit-
tavasti. Paitsi itse kirkkosalia, siina oli erillinen kans-
liahuone arkistoholveineen ja seurakuntasali, joka 
samalla toimi kunnanvaltuuston kokoussalina. Lisak
si rakennuksessa oli huone kantakirjastoa varten seka 
vahtimestarin asunto. Nain seka kunta etta seurakunta 
toimivat kaikki nama vuodet yhteisen katon alia kai-
kessa sovussa ja yhteisymmarryksessa. 

T.Sutela: Vahviala sen synty ja vaiheet 

Mika mies on Kaarlo 
Nain otsikoi Ilta-Sanomat 21.5.1995 kun 
Kaarlo Tetrin muistelmat julkistettiin. 
Seuramme perustajajasen ja entinen 
varapuheenjohtaja, jonka diti on Eeva oli 
lahtdisin Koskelan kyldstd, tdytti viime 
huhtikuussa 85 vuotta. Sen kunniaksi 
julkaisemme alia Ilta-Sanomien jutun 
viiden vuoden takaa. 

"Hallitusneuvos Kaarlo Tetri ,80, oli Urho Kekko-
sen ystava ja luottomies yli kolmen vuosikymmenen 
ajan. Kun sinunkaupat tehtiin 40-luvun lopulla, to-
distajana oli Anne-Marie Snellman. 

Pitka uransa aikana Tetri ehti toimia mm. rauta-
tievirkamiehena, sisaministerion siirtovaenosaston 
paallikkona, Wienin paakonsulinviraston sihteerina, 
kauppa- ja teollisuusministerion toimistopaallikko-
na, valtiollisen poliisin paallikkona ja sisaministeri
on hallitusneuvoksena, mista virasta nan jai elakkeel-
le 1977. Tetri kuului Maalaisliitto - Keskustapuolu-
eeseen, ja nan toimi mm. Maalaisliiton lakimiesyh-
distyksen puheenjohtajana. 

Tetri kertoo kuuluneensa pitkaan myos Kekkosen 
saunavieraisiin ja perineensa 70-luvun puolivalissa 
Ahti Karjalaisen tuolin UKK:n vieressa Tammi-
niemen saunassa sen jalkeen kun Kekkonen ei enaa 
kutsunut Karjalaista saunavieraakseen. 

Kekkosen suhteen Tetrin muistelmia voi pitaa va-
hintaankin puolivirallisena, silla esipuheessaan kir-
jailija kiittaa dosentti Juhani Suomea, joka on luke-
nut kasikirjoituksen ja tehnyt siihen arvokkaita huo-
mautuksia." 

Tetri? 

Karjatalo 21.10.-95. Viipuria muistellen. 

Karjatalo 21.10.-95. Kuunnellaan Hannu Koskelai
sen saveltamaa Karjala-valssia. Kuvassa vasemmalta 
Heikki Koskelainen, Pauli Vainikka, Hannu Koske
lainen ja Kaarlo Tetri. 
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Pajalla ja tervan poltossa 
Elettiin vuotta 1941 ja oli palattu ensimmaiselta evak-
koreissulta kotiin Tervajoelle. Meista tyokuntoisista 
koottiin sadonkorjuujoukkoja korjaamaan talteen 
venalaisten seivastamat viljat, paaasiassa kauraa. 
Mutta kun muodostetussa "kolhoosissa" oli kaiken-
laista tarvetta, niin Lakiallemaelle tehtiin palokuu-
rista paja. Sepaksi maarattiin Jarvirinteen Viki ja 
minut sepan salliksi. Kaikenlaisia sepan toita tehtiin: 
valtteja taottiin ja viikatteita teroitettiin. Hevosia ken-
gitettiin ja karreja korjailtiin. Eli tehtiin kaikenlais-
ta, mita raudasta tehdyksi sai. 

Kaikesta oli pula. Isa oli jaanyt kotimieheksi ja 
hoiteli kotihommia, joihin kuului myoskin reen ja-
lasten etsiminen. Ne kylla loytyivat sopivasta koi-
vun juurakosta, mutta kun ei ollut tervaa, jolla talven 
aikana varkattava reki olisi tervattava. Mutta ei huo-
leen tassakaan asiassa. Muistikuvassa oli, miten en-
tisaikaan tervaa keitettiin itse. Niinpa Isa-Mikkokin 
ryhtyi tuumasta toimeen. 

Ennen sotaahan mantyoljy oli syrjayttanyt tervan 
puun kyllastysaineena, mutta kylla sittenkin oikea 
terva on aina tervaa, kuten suksien paahtamiseenkin, 
se tunnustettiin. 

Riihen luona oli viettavaa aunusrinnetta. Siihen 
oli hyva kaivaa tervahauta. Se tehtiin noin puolen 
metrin syvyiseksi ja maa pohjattiin tiiviilla savella 
niin, etta miilun pohjalle valuva terva ei olisi imey-
tynyt maahan vaan valunut alia olevaan kannuun pain 
viettavaa maapohjaa myoten. Kun pohja oli tehty, piti 
asettaa alaosaan astia tervan kokoamiseksi. 

Taman jalkeen oli edessa tervaksien hankinta. Ne 
loytyivat helposti, silla Ponninkorpeen oli raivattu 
uutta peltoa ja kannot oli ajettu metsan laitaan. Siel
ta loytyi hyvin tervoittuneita mannyn juurakoita, jotka 
pienennettiin puolen metrin patkiksi ja ladottiin hau-
taan. Taman jalkeen tervakset peitettiin maaturpeil-
la jattaen kuitenkin reunoille metrin valein aukkoja, 
joista saatiin miilu sytytetyksi. Puiden sytyttya tu-
kittiin aukot, nekin turpeilla ja hauta alkoi itsekseen 
palaa ja terva valua astiaan. 

Hautaa oli vartioitava ympari vuorokauden niin, 
etta ettei tuli paassyt leimahtamaan ilmiliekkiin. Sel-
vennykseksi tietamattomille sanottakoon, etta tervan-
poltto on vahan niin kuin pontikan keittokin, mutta 
painvastaista. Pontikka kun erottuu raaka-aineesta 
ylospain kun terva taas alaspain. Hyvaa ainetta kum-
pikin oikein kaytettyna. Onhan viisaasti sanottukin, 
etta jos ei terva, viina ja sauna auta, niin kuolemaksi 
se on. 

Sota-aika toi taas tervan arvoon arvaamattomaan 
kuten meillakin, missa reen osien; jalasten, kaplai-
den ja sepasten lisaksi oli tervattava myos pankka 
tukirakenteineen seka pajut. Tervattava oli myos kar-
rinpyorat ja kontturi. Kontturikarrin aisat oli myos 
Siella pajalla kuuli paljon, kuten noista parannusyr-
teistakin. Niista muistuvat mieleen sellaiset kasvit 
kuin voikukka, jonka nesteella saa syylat haviamaan. 
Poimulehdesta keitetty tee auttaa vatsavaivaan ja 

T£ RVAPI l!LU , LEIKKAU'JPllR.U^rUS 
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etenkin poimulehden lehdelle herahtanut neste on 
oikein tehokasta. Rautalehti on hyva markivan haa-
van paalle. Muista konsteista on viela mainita, etta 
hikan saa poistetuksi puhaltamalla pussiin. 

Pajalla sattui myos tapaus, kun seppa Viki kengit-
ti hevosta. No annas olla, eikos vaan se seppa so-
haissut kaviota vuollessaan puukolla kammeneensa. 
Verta pulputti kuin lampaan kaulasta. Mutta ei ha-
taa, Viki meni nurkan taa ja pissasi haavan paalle ja 
sanoi: "Eihan arry". Eika artynyt. Kokeilkaa vaikka 
itse! 

Hannu Koskelainen 

Vahvialan sankarihaudat 1940-44. 
Kuva Pentti Sipildiseltd. 
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Saupellon Ako, 
havittaja-assa Arvo 
Koskelainen 
Arvo Koskelainen kuoli 82 vuotiaana 29.9.1999 Por-
voossa. Hanen muistokseen julkaisemme otteen Suo
men Ilmavoimien historian osasta 11 sivulta 143. 
Lisaksi Pentti Sipilainen muistelee Akon vierailua 
kotikylassa keskella jatkosotaa. 

Pentti Sipilainen muistelee: 
Mie olin sotareissulta lomalla. Ei miul mittaa tietoo 
ollu, et Akolla oli tarkoitus tulla meille lomalla, han 
kun viran puolesta siirteli koneita Utista Merijoelle. 
Se oli keskikesalla, vahan syksyn puolella. Sitte mie 
kuulin surinaa ja katoin taivaalle. Ako pruukas kou-
kata meijan kohtaalla ja Saupellon kohtaalla. Haa 
viskas aina jonkinlaisen tupakkapaketin vaijallee ja 
mei Maikille sukkapaketin. 

Mie kiireesti juoksin meijan navetalle, sinne kel-
larin katolle vilkuttammaa ja kattomaan, mihi paketti 
lentaa. Mie tiesin, et haa lentaaja tavallisesti heittaa 
pake tin. 

Ako tuli sitte ja teki kierroksen. Teki toisen kouk-
kauksen siina mei talo kellarin kohtaalla j a sitte man 
sinne Saupellolle pain ja samassa se rupes painumaa 
alaspain. Se ei noussukkaa ylos vaa rupes painumaa 
maata kohti. Mie pelastyin mahottomasti. Nyt tais 
tulla viimeinen lento. Kone painu nii paljo, et se ha-
vis sinne metsan taakse. Ei nakynt konetta, muttei 
kuulunu mittaa rysaystakaa. Mie ajattelin, et se tuli 
maahan ja, etta aani ei kuulu enaa kuulu sielta pi-
temmalta. 

Vahvialan Rauhanmaalla 24.6.1998. 
Pentti Sipilainen oikealla. 

Kers. A. Koskelainen 1/HLeLv 24 lahdossa sotalen-
nolle. 

Sitte illalla Ako tuli kaymaa. Se pruukas ensin 
kayva meilla ja meni sitte vasta Saupellolle. Mie 
kysyin Akolta sitte, et: "Mika till, mita tapahtu, ko 
naytti nii rumalta. Mie olin varma et nyt manit met
taa." Ako sanoi, et nii haa luuli issekii, et nyt ei pe-
lasta mikkaa, et haa mennee Paskalampeen: "Nyt 
mannaa Paskalampee et kohisee vaa." Saupellol oli 
semmonen pieni muutaman hehtaarin lampi, jota 
sanottii Paskalammeksi. 

Ako kerto, et haa veti kahvasta, ei nouse! Sit haa 
riuhtas oikei jumalattomasti. Sillo laukse ja sillo haa 
ihan viime tingassa nous ettei ottant puulatvoihi kiin-
ni. Mie kysyin, et mika siihen sitte ol syy. Ako sano, 
et et siel on peravakaajan vaijerit rungon sisassa ja 
siel vaijerin vieressa on haalarin sailytyslokero. "Vai-
jerilukko se ol tarttunt haalarii. Haalarit on aika vah-
vaa kangasta, ei ne nii herkast repeenny." 

"Ko oikei jumalattomast kiskasin, sitte laukes ja 
samalla kone nous". Et hanen henki pelastu silla ker-
taa. Ako sano: "Varmast ois mettaa menty muute, siit 
ei ol mittaa epailysta. Vaha pani ajattelemaa, jot..." 

Toisen kerran Akolla oli onnea. Haa oli ollu vaha 
aikaa sairaalassa ja alko itte puhumaa: "Kato, miulla 
on nena vaha vaara". Mie kattelin, et vahan vaara-
han se ol ja kyselin, et mista se johtuu. Ako kerto, et 
ko haa starttas koneella, ni pyoran kumi puhkes. Kone 
nous ilmaa, mut samalla se meni mettaa. Tuli kolari 
kertakaikkiaan. Ei mittaa pahempaa vammaa saanu, 
mut nena otti johonkii, kojelautaan tai johonkii ja nii 
se katkes jajai vaaraks vahasen. 

Pekka 
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Koskelainen Arvo llmari 
Syntymaaika ja -paikka: 24.1.17 Vahviala 
Ylennykset: 11.4.38 alikersantti, 

20.3.42 kersantti, 26.10.44 ylikersantti 
Yksikot: 24.3.42 LeLv 30 - 17.6.43 LeLv 24. 
Kotiutettiin 10.11.44 
Siviiliammatti maanviljelija. Sotilasarvo vaapeli. 
Kunniamerkit: V M 2, V M 1 ja VR 4. 
Ilmavoitot: 5 kpl 140 taistelulennolla. 

Aika Paikka Kone Ilmavoitto 
Time Place Plane Aerial victory 
10.6.44 Kannas MT-231 1 La-5 
17.6.44 MT 237 1 La-5 
21.6.44 •>•> MT 244 1 Aircobra 
29.6.44 MT 455 1 Pe-2 
02.7.44 MT 456 1 11-2 

yhteensa 5 total 

Ylikersantti Arvo llmari Koskelainen. 

1/HLeLv 24:n ohjaajat: vas. vdap. H. Estamo, alik. 
K. Nevalainen, ylik. P. Koskela, lentueen pddllikkd 
kapt. A. Lassila, Ltn. O. Leskinen ja ylik. A. Koske
lainen elokuussa 1944. 

Kers. A. Koskelaisen kone MT-455. Nokkanumerot 8 
ja 2 ovat keltaisia. Nimikkokone on ollut museoituna 
Utin sotilasalueella. 

Ldhikuva Messenscmitt-hdvittdjdstd, jollaisella Ako sai viidelld voitollaan hdvittdjd-dssd tittelin. 
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Hataleivasta 
sananen 
Vuonna 1893 ilmestyneessa Viipurin liianin ka-
lenterissa oli seuraava nimimerkilla -a-n kir-
joitettu kuvaus islanninjakalasta leivdn lisuk-
keena. Suurista ndlkdvuosista oli tdlldin kulu-
nut 25 vuotta, mutta India oli vieldkin monin 
paikoin tuttu mutta peldtty vieras. Uskaltaisiko-
han joku kokeilla reseptid? 

Maamme vihollinen on tuo hyinen halla, joka muu-
tamana yona voi tuhota vuoden vaivannaot ja ryds-
taa leivan tuhansien suusta. Monena kesana on halla 
kaynyt vainoillamme, ja sen jaljet ovat mielta ma-
sentavat. Ruttuiseksi se rutistelee rukiin jyvat, ihan 
tyhjaksi kopristelee ohrat. Puidessa rukiit tuskin tah-
kista erkanevat ja ohrat samaten ruumenista. Viljaa 
tarvitaan paljon ennen kuin on toinen sato sakissa. 

Mista ottaa koyha maamies ne varat, joilla voipi 
ostaa siemeniksi ja syomiseksi? Tata miettiessa joh-
tuu mieleen ajatus jatkaa tuota leipa-ainetta muilla 
luonnon tuotteilla. Tallaiseksi leivan jatkoaineeksi 
esittelisin Islanninjakalan eli liisteri-jakalan, vuon
na 1867 tehtyjen kokemuksien nojalla. Mainittuna 
vuonna annettiin Raahen kaupungissa opetusta ja-
kalaleivan valmistamisessa. 

Valmistustapa oli seuraava: Islanninjakalat koot-
tiin mieluimmin kuivalla saalla seka puhdistettiin 
kaikista vieraista aineista. Kun jakalat oli huuhdottu 
raittiilla vedella, pantiin ne saaviin, joka oli varus-
tettu tapilla seka kaadettiin kylmaa, kirkasta lipeaa 
niiden paalle, jonka jalkeen ne saivat liota lipeassa 
yhden vuorokauden. Sitten laskettiin lipea pois ja 
pantiin raitista vetta sijaan, jossa annettiin liota yh
den vuorokauden. Vetta oli muutettava 3-4 kertaa. 

Ruisjauhoista tehtiin tavallinen taikinanjuuri, joka 
sai kayda ja hapata yhden yon. Jakalat keitettiin muu-
ripadassa sakeaksi ja lapikuultavaksi liivaksi tai puu-
roksi, joka jaahtyneena oli perunajauhotarkkelyksen 
nakoista, ainoastaan tummempaa variltaan. Jakalalii-
van jaahdyttya se seotettiin ruisjauhojuuren kanssa. 
Maarana oli yksi kannu kaypaa juurta ja kaksi tai kol-
me kannua jakalaliivaa. Vaivattiin ruisjauhoilla taval-
liseksi taikinaksi, annettiin kohota ja leivottiin tavalli-
siksi ruisleiviksi. Sitten kun leivat olivat kohonneet, 
kypsennettiin ne kohtalaisessa lampimassa. 

Leipa oli mustanlaista variltaan, mutta mureata ja 
kohtalaisen maukasta. Tosin ei islanninjakalan kar-
vas maku aivan tarkoin haihdu lipeoimisellakaan, 
mutta se mietoontuu kuitenkin niin, ettei se ole ter-
veydelle vahingollista. Sen ainakin kokemus naytti 
nalkatalvena 1867-68. Ainakaan ei tiedetty, etta sii
ta olisi yksikaan henkilo sairastunut. Viela tahdon 
huomauttaa, etta jakalaleipaan kaytetyt jauhot oli
vat vuoden 1867 sadosta ja siis jotenkin huonojaja 
hallan panemia, josta huolimatta mainittu leipa oli 

kuitenkin taysin syontikelvollista. 
Jolla viela on tulevan kesan koittaessa leipa tiukal-

la, on taysi syy koettaa valmistaa leipaa Islannin eli 
niin kutsutusta liisteri-jakalasta. Puhdistamisen ja l i -
pioimisen tulee olla erittain huolellista. Lipea tehdaan 
mieluummin koivun tuhkasta. Voipi myos kayttaa suu-
dalipeaa aivan kuin lipeakalaa valmistettaessa. 

Nalkatalvena 1867-58 oli tilaisuus nahda jos jon-
kinlaista sekaleipaa, ja koetettiin noita leipalajeja 
myos syoda. Niinpa valmistettiin leipaa rukiintahkis-
ta, oljista, heinista, petajan kuorista, koivunparkista, 
toinen toistaan surkeampaa. Naihin verrattuna islan-
ninleipa oli kuin leipaa ainakin. Sita saattoi syoda ra-
vinnokseen asti eika se ollutkaan vastenmielista. 

1867-58 oli tilaisuus nahda jos jonkinlaista seka
leipaa, ja koetettiin noita leipalajeja myos syoda. 
Niinpa valmistettiin leipaa rukiintahkista, oljista, 
heinista, petajan kuorista, koivunparkista, toinen tois
taan surkeampaa. Naihin verrattuna islanninleipa oli 
kuin leipaa ainakin. Sita saattoi syoda ravinnokseen 
asti eika se ollutkaan vastenmielista. Ikava vaan, etta 
hyvina vuosina tallaiset kokeet joutuvat unohduksiin. 

Kun joka peltotilkku antaa tayden sadon riittaa 
koyhallekin viljaa, mutta kun halla viepi viljan, sil-
loin joutuu kysymaan: mita nyt syodaan, mista nyt 
leipaa saadaan? Nykyaikana tosin hallitus ja armeli-
aisuuslaitokset koettavat hankkia jauhoja nalkaa kar-
siville, mutta riittamaan asti naita kumminkaan ei ole. 
Senpa vuoksi on tuolle jauhovarastolle hankittava 
jatkoa luonnon helmasta, aivan kotokankahalta. Var-
sinkin ne, joilla on karjanviljaa, voivat huonommal-
lakin leivalla tulla toimeen, ja niin voisi saastya jon-
kun jauhosakin hinta Islanninjakalan kayttamisen 
kautta. Nykyaan saadaan Wenajan ruisjauhoja koh-
talaisella hinnalla. Varmaan luulen, etta niilla hoys-
tetty jakalaleipa olisi maukasta, ja kehoitan viela it-
sekutakin, joka tarvitsee leivanjatkoa, koettamaan tata 
lisaainetta. 
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