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Kerttu Waselius 
Esivanhempieni 
vesimylly Koskelan 
joessa 
"Eipida molempia myllynkivid eli pddlliski-
vedkddn keltddn pantiksi ottaman: silld se 
olis ottaa hengen pantiksi": 5 Moos. 24:6 
Myllynkiven historia on tosi vanha. Jo Vanha Testa-
mentti tuhansia vuosia sitten kertoi aiheesta. Ja myos 
Kalevala ja Kanteletar kertoi vat jauhinkivista, myl-
lyista ja j auhamisista. 

Harkin- eli puromylly oli kasikivien ohella ylei-
sin myllytyyppi Karjalassa 1900-luvulle tultaessa. 
Taman myllytyypin toivat viikingit 900-luvulla. Suo-
meen se tuli viimeistaan uskontojemme mukana ja 
todennakoisesti myos idan tieta. Uskontojen muka
na tulo sopii hyvin kuvaan, silla luostarilaitos oli 
myos viljan jauhatuksessa aktiivinen. 

Selkean rakenteensa vuoksi myllyn pystyi raken-
tamaan talonpoika itse, kunhan sai vahan sepan ja 
kivenhakkaajan apua. 1900-luvulle tultaessa Viipu-
rissa tehtiin Karhu-merkkisia myllynkivia. Kivia sit
ten teroitettiin 100-200 sakin jauhamisen jalkeen. 

Kun pienmyllyjen verotus 1885 lakkautettiin oli 
maassamme noin 4500 kotitarvevesimyllya, joista 
paaosa oli juuri harkinmyllyja. 1700-luvulta saily-
neissa verollepanokartoissa ja ja peltomaista laadi-
tuissa selostuksissa kay esille, etta Koskelan tilalla 
n:o 4 oli pieni vesimylly, jota syys- ja kevatkausina 
kaytettiin viljan jauhatukseen joen veden ollessa kor-
keimmillaan. 

Missa tama Koskelan kantatilan vesimylly sitten 
sijaitsi? Kysymys on mielenkiintoinen ja yritan piir-
roksen avulla sita selostaa. Pienkosken joenuoman 
kallioon oli upotettu vaakasuorassa asennossa rauta-
tanko, jonka paa kalliosta ulkoni n. 25 cm mittaise-

na. Kyselin Arvo-veljeltani taman rautatapin tarkoi-
tusta ja hanella oli tietoa tasta vesimyllyn sijainnis-
ta, joten nain se minullekin selvisi. 

Syys- ja kevataikana veden tulviessa joki jakaan-
tui kolmeksi koskeksi, joiden kuohut soittivat mah-
tavaa sinfoniaansa. Niiden kohinassa oli vaikeaa kuul-
la puhetta, joten asiat piti huutaa kosken aanen yla-
puolelle. Pienin naista koskista Ylijoen saunan taka-
na oli kesan aikana lakannut virtaamasta, mutta sa-
teiden ja tulvien tullessa se taas ryopsahti niin ettei 
sita kavellen uskaltanut ylittaa. 

Veli venalainen on hyvaksi tyoksi salaojittanut 
kylan peltomaat. Lieneeko siina yhteydessa taytemaat 
siirretty pienkosken sillan seutuville laajalle alueel-
le ja nain tukittu alkuperaiset jokiuomat. Siltojen yla-
puolen kallionkieleke, jossa oli mieluisin uinti- ma-
tonpesupaikka, on nyt lanes taysin jaanyt taytemaan 
alle. Samoin kaynyt piensillan kohdalle ja sen alta 
lahteneille jokiuomille. Ylijoen saunan joenpuolei-
sesta osasta loytyi viela osa pienkoskien valissa ol-
leesta kalliosta edes valokuvausta varten. 

Anttilan Ukonmaki on ainoa paikka, jossa enti-
syys on sailynyt jakalakallioineen. Niin ja tietysti 
kylan suosituin uimapaikka Myllysaaren karjessa 
olevassa vongassa. Kosken voi ylittaa kivelta kivelle 
hyppimalla tai jos tasaisemmin kulkee, niin Mylly-
sen eli entisen Peramaen peltoja pitkin joen rannal-
le. Vetta lienee syvimmalti kolmisen metria. Olisi 
mielenkiintoista tietaa tarkemmin. Viime kesan mat-
kallani oli ihana elamys taas kerran pulahtaa lapsuu-
den uimavesiin, joissa niin usein unissani olen uis-
kennellut sielta lahtoni jalkeen. 

Kiitokset kaikille Koskelan kylassa asuneille ja hei-
dan jalkipolvilleen, jotka ovat lahettaneet vanhoja 
valokuvia "Koskela vanhoissa kuvissa"- kuvateosta 
varten yhteensa 170 kpl. Tama on ollut sankarillinen 
teko, muistona meille ja jalkipolville. Toivon, etta 
saamme ne jo toukokuussa jakeluun. 

Iloisin terveisin Ylijoen Kepa Vancouverista Ka-
nadasta. 

Harkin- eli puromylly 
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Kotiseutumatka Karjalaiset kesajuhlat 
Viipuriin ja Vahvialaan Helsingissa 
12.8.2000 16.-18.6.2000 
Sukuseuran perinteinen kotiseutumatka tehdaan lau-
antaina 12. elokuuta. Lahdemme Helsingista ja mat-
kaan on tilaisuus liittya myos Porvoosta, Leikarista 
ja Vaalimaalta seka erikseen sovittaessa myos muus-
takin matkan varrella olevasta paikasta. 

Talla kertaa ajamme suoraan Viipuriin ja siella 
ensin Monrepoon puistoon, jossa viivymme vajaan 
tunnin. Paluumatkalla teemme muutaman minuutin 
mutkan lantisten esikaupunkien kautta ennen kuin 
tulemme kauppatorille. Sen jalkeen useimmat meis-
ta jatkavat bussilla ravintola Sue Elleniin, jossa syom-
me sukuseuran 20-vuotisjuhlan kunniaksi lounaan 
klo 12.00. Aikaa on varattu myos kaupunkiin tutus-
tumiseen ja toriostoksiin. Paluumatkalla pysahdym-
me Vahvialan hautausmaalla ja Koskelan koskella. 
Sen jalkeen ajamme kohti nyky-Suomea tavoitteena 
olla Helsingissakin hyvissa ajoin ennen puolta yota. 

Matkan jarjestaja on seuramme jasen, pitkaaikai-
sen kokemuksen naissa asioissa omaava Hannu Kos-
kelainen Kausalasta. Ilmoittautumiset tehdaan suo
raan hanelle 28.7.2000 mennessa osoitteella: 

Hannu Koskelainen 
Parolantie 168 
47400 Kausala 
Laheta kirjeessa valokopio passin henkilotieto-

sivusta ja kopio matkavakuutuskortista, jos sinulla 
jo on voimassa oleva vakuutus. 

Mukaan mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta. Mat
kan hinta on bussin ollessa taysi 300 mk. Lisaksi jou-
dumme maksamaan 30 mk (20 mk yli 65 vuotiaat) 
pakollisesta matkavakuutuksesta, ellei ole esittaa to-
distusta jo olevasta vakuutuksesta. Lounaan hinta on 
30-40 mk ilman juomia. Matkat vakuutuksineen 
maksetaan menomatkalla bussissa suoraan jarjesta-
jalle. 

Bussi lahtee Helsingin linja-autoaseman turistipy-
sakilta (vastapaata uutta Scandic-hotellia) aamulla klo 
6.00, Porvoon linja-autoasemalta klo 6.45, Leikaris
ta 8.00 ja Aimoannoksesta Vaalimaalla 8.30. 

Tervetuloa, muista ottaa passi mukaan! 

Uuden vuosituhannen ensimmaisten Karjalaisten 
kesajuhlien ohjelma tarjoaa ainutkertaista kuultavaa, 
nahtavaa ja haisteltavaa kaikenikaisille. Juhlien pu-
naisena lankana tana vuonna Viipuri. Juhlien ohjel-
maan kuuluvat niin keskiaikaiset linnan pidot, Vii-
purin Pamaus, Viipuri kesalla 1939 kuin kesajuhla-
markkinat ja keskiaikaiset iltamat. 
Kolmipaivaiset kesajuhlat alkavat perjantaina 16.6. 
Karjalatalossa pidettavalla seminaarilla, jossa kasi-
tellaan seka entista Viipuria, nyky-Viipurin koulu-
laisen arkea etta kaupungin tulevaisuutta 2000-lu-
vulla. 

Lauantaina 17.6. pidetaan maineikkaalla Elaintar-
han kentalla yleisurheilukilpailut ja juostaan Karja-
lan maraton. Paatapahtumapaikkana on Nordensk-
joldin kadun jaahalli, jossa ovat kioskit ja kahvilat 
auki klo l l :s ta puoleen yohon. Avausjuhla "Paiva 
Viipurin torilla kesalla 1939" pidetaan klo 15.00-
16.30, minka jalkeen alkavat kohta jo Keskiajan pi-
dot. Iltamat alkavat klo 20.00 ja jatkuvat juhlatanssi-
aisina seuraavan paivan puolelle. 

Sunnuntain ohjelmaan kuuluvat juhlajumalanpal-
velus Tuomiokirkossa, juhlakulkue ja paajuhla "Vii
purin Pamaus" jaahallin areenalla klo 15.00-17.00. 

Liput tilaisuuksiin maksavat 60 mk/kpl alle 15 
vuotiaiden paastessa puoleen hintaan. Lisaksi on saa-
tavissa 180 mk lippupaketti kolmeen paatapahtumaan 
ohjelmalehtisineen ja sama illalliskortilla hintaan 330 
mk. 
Sukuseura varaa jasenille ja heidan ystavilleen yh-
teisen poydan lauantain keskiaikaisiin pitoihin. 
Illalliskortin hinta ohjelmineen on 210 mk. Lisaksi 
hintaan sisaltyvat matkamuistoksi jaavat ruokailulau-
ta, kassi ja muki. Ilmoittautumiset sihteerille tai pu-
heenjohtajalle puhelinnumeroihin 09-786 380,0400-
918 375, 09-755 3357 tai 050-56 34 065. Ennakko-
varaajat saavat 10 % alennuksen kaikista lipuista, 
joten tehdaan varaukset ylla oleviin numeroihin 
viimeistaan perjantaina 12. toukokuuta. 
Juhlilla ei ole pukupakkoa, mutta voit pukeutua esim. 
kansallispukuun tai keskiaikaiseen asuun, jonka voi 
valmistaa itsekin. Karjalan Liitosta saat pukujen val-
mistukseen liittyvan 60 markan hintaisen tietopake-
tin tilaamalla sen toimistosta 09-7288 170 tai kult-
tuurisihteerilta 09-7288 1712, jolta saat myos lisa-
tietoja. 

Viipurin linna 1930. Kuva Viipurin mummon keitto-
kirjasta. 
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Sukuseuran 
2 0-v u ot i sta i pa I ee I ta 
Koskelaisten sukuseuran perustava kokous pidettiin 
17.5.1980 Karjalatalolla Helsingissa. Kokoonkutsu-
jana ja idean isana oli Hannu Koskelainen, joka toi-
mi myos kokouksen puheenjohtajana. Itsestaan sel-
vaa oli, etta hanesta tuli myos seuran puheenjohtaja, 
joka hoitikin tehtavaa vasymattomasti seitsemantois-
ta vuotta. 

Yhdistysrekisteriin jatetyn perustamiskirjan alle-
kirjoittajina olivat Hannun lisaksi varapuheenjohta-
ja Kaarlo Tetri seka johtokunnan jasenet Ilmi Kos
kelainen, Heikki Koskelainen, Pauli Vainikka, Toini 
Pellikka ja Timo Pellikka, joka hoiti rekisteriasiat 
kaytannossa. 

Seuran toiminta lahti heti vilkkaasti kayntiin. Saan-
tomaaraisten kokousten yhteydessa oli ohjelmaa, 
seura liittyi heti Karjalan Liittoon sen ensimmaisena 
sukuseurana. Tata esimerkkia seurasivat muutkin 
suvut, ja talla hetkella sukuseuratoiminta ja sukutut-
kimus onkin yksi Liiton keskeisia toimintamuotoja. 

Alusta lahtien on jarjestetty kesaretkia eri kohtei-
siin. Ensimmainentehtiinjoheinakuussa 1981 Han
nu ja Pirkko Koskelaisen kesapaikkaan Virolahden 
Ravijoelle. Tama uusittiin v. 1988, jolloin Hannu ja 
Pirkko olivat taas tehneet suurenmoiset jarjestelyt 
suuren vierasjoukon viihdyttamiseksi. Ritva Ihalai-
sen luona Helsingin Tammisalossa kaytiin 1985 ja 

seuraavana vuonna Meeri Kekkosen luona Porvoon 
Haikossa, jossa olikin ennatysmaiset 75 henkea las-
na. 

Ensimmaiset kotiseutumatkat paastiin tekemaan 
yhdessa kesalla 1990, jolloin noteerattiin yhteensa 
120 henkilon osallistuneen viidellaTervajoelle (17), 
Vanhaankylaan (22), Mitikkaan (15), Sipilaan (15) 
ja Viipuriin suuntautuneille matkoille. Saman vuo-
den lokakuussa pidettyyn muistojen iltaan osallistui 
90 henkiloa. 

Naina aikoina muodostui myos kaytanto, jonka 
mukaan parittomina vuosina pidamme viralliset ko-
koukset kotimaassa ja parillisina vuosina matkustam-
me menetetylle kotiseudulle. Tosin alkuvuosina 
emme malttaneet olla joka vuosi kaymatta "kotona 
Karjalassa". Kesalla 1989 pidimme kokoukset Eino 
Vainikan isannoimassa Parinpellon leirikeskuksessa 
Hollolassa. Vuoden 1991 kesaretki ja sukukokous 
pidettiin Artjarven Hietanassa Ritva Ihalaisen ja Jaak-
ko Viljasen tilalla Toyryla tilalla 90 hengen voimin. 

Seura sai oman viirin v. 1993, ja se julkistettiin 
kotiseutumatkalla 27.7.1993 Koskelan kosken par-
taalla. Sen suunnittelija, seuramme jasen Pentti Si-
pilainen tunnetaan myos Vahvialan lipun ja Vahvia-
lan vaakunan tekijana. Pentti kuvaa viiriamme nain: 
"Taivaansiniseen taustaan puna-mustalla pohjalla 
oleva hopeinen palkki hakoineen kuvaa luoteesta 
kaakkoon virtaavaa Koskelan jokea, joen vieressa 
olevaa saarta seka viljantahka viitteena maanvilje-
lykseen." Viirin tekijankappale luovutettiin Pentti 
Sipilaiselle ja seuraavat viirit Hannu Koskelaiselle 
ja Ilmi Koskelaiselle. 

Kun seura oli saanut nain upean viirin, sai puheen-
johtajamme Hannu idean hakata se peruskallioon 
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Koskelan kosken partaalle. Muutaman vuoden asiaa 
kypsyteltya pantiin tuumasta toimeksi ja elokuussa 
1998 voitiin kallioon hiekkapuhallettu suvun tunnus 
vihkia Koskelassa. 

Vuoden 1997 kokous ja sukujuhla pidettiin Art-
jarven maamiesseuran talolla Vuorenmaella. Sen jar-
jestelysta olivat huolehtineet edesmenneen, entisen 
johtokunnan jasenen Eino Koskelaisen tyttaret Sinik-
ka Sinkko ja Eija Koskelainen. Heista Sinikka suku-
juhlan juontajana ja tervehdyspuheen pitajana sai 
osanottajat mukaansa niin yhteislauluun kuin kilpai-
luihinkin. Eija kasitteli juhlapuheessaan mm. suhdet-
taan karjalaisuuteen ja vanhempiensa kotiseutuun. 
Kaikkiaan n.100 osanottajaa koonneen sukujuhlan 
oli noteerannut myos Orimattilan Sanomat, joka haas-
tatteli Hannua ja Sinikkaa ja teki juhlastamme nayt-
tavan jutun haastatteluineen ja valokuvineen. 

Orimattilan kokous oli sikali historiallinen, etta 
alusta lahtien 17 vuoden ajan puheenjohtajan tehta-
via tarmokkaasti ja asiantuntevasti hoitanut Hannu 
Koskelainen halusi luovuttaa tehtavan nuorempiin 
kasiin. Seuraavassa, eli 1999 Porvoon Ovikissa pi-
detyssa sukukokouksessa, Hannun sukuseuran hy-
vaksi tekemaa tyota kunnioitettiin kutsumalla hanet 
seuran kunniapuheenjohtajaksi. 

Kotiseutumatkojen lisaksi olemme tehneet myos 
muita yhteisia matkoja. Karjalan Liiton juhlasemi-
naariin- ja risteilyyn liittyen teimme Koskelaisten 
sukuseuran viisitoistavuotisristeilyn Tukholmaan 
Silja Symphonylla huhtikuussa 1995. Mukana oli 29 
seuran jasenta. Kolmisen vuotta myohemmin eli hei-
nakuun alussa 1998 teimme viikonloppumatkan Ber-
liiniin, jossa oppaana oli siella jo pitkaan asunut seu
ramme jasen Riitta Ott. Kun matkalla oli mukana 
Riitan lahisukulaisia, oli meita talla mielenkiintoi-
sella matkalla yhteensa yli 20 osanottajaa. Samana 
kesana kavimme yhdessa katsomassa Mantsalan ke-
tunhannassa Laila Hietaniemen naytelmaa "Hylatyt 
talot, autiot pihat". Karjalatalossa olimme taas nah-
neet huhtikuussa Paavo Liskin sovittaman naytelman 
"Rettelo Viipurissa eli paljon melua piirakasta". 

Sukuseuramme kaytannon toiminta on aina levan-
nyt muutaman aktiivisen henkilon varassa. Kiitok-
set siita ovat usein jaaneet niukoiksi, on pidetty it
sestaan selvana, etta juuri nama tekevat kaiken tyon. 
Niinpa tassa yhteydessa on viela jalkikateen syyta 

lampimasti kiittaa ja muistaa niita emantia ja isantia, 
jotka vaivojaan saastamatta ovat kutsuneet meita ke-
saretkelle kotiinsa. Naita ovat Pirkko ja Hannu, Meeri 
Kekkonen seka Ritva Ihalainen ja Jaakko Viljanen, 
joista Ritva valitettavasti ei enaa ole naita kiitoksia 
vastaanottamassa. Puuhanaisista ja -miehista ovat 
Ilmi ja Hannu saaneet Karjalan Liiton kultaisen an-
siomerkin, Heikki ja Pauli Vainikka hopeisen, Mai-
ja-Liisa Laakso ja Kalevi Ristola pronssisen. 

Seuran toimintaa ovat kuluneen 20 vuoden aikana 
vetaneet paaosin ensimmaisen polven evakot, toisin 
sanoen ne, jotka ovat syntyneet Karjalassa ja joilla 
on sielta omakohtaisia muistoja. Nyt olemme tulos-
sa vaiheeseen, jolloin tama sulkupolvi alkaa vaistya. 
Olisi siten korkea aika alkaa miettia jatkoa, miten 
tasta eteenpain. Miten saamme siirrettya perimatie-
toa uusille sukupolville ja miten saamme heidat kiin-
nostumaan suvustaan ja juuristaan? Toisaalta viime 
vuosina on ollut havaittavissa lisaantynytta kiinnos-
tusta sukulaisiin ja sukututkimukseen, mita varmaan-
kin on edistanyt nykyinen liikkuvuus ja muuttoliike, 
joka erottaa sukulaisia uudella tavalla. Sukututkimuk
seen on lisaksi kaytettavissa uusia valineita, kirkon-
kirjat ovat luettavissa internetin valityksella ja tieto-
jen muokkaaminen on nykyisilla tietovalineilla huo-
mattavan helppoa verrattuna entisaikojen menetel-
miin. 

Karjalasta pitaa puhua ja vanhoista asioista kertoa 
nuoremmille polville. Tieto lisaa kiinnostusta, oman 
taustansa ja omien juuriensa tunteminen avartaa tata 
paivaa ja antaa nakoalaa myos tulevaisuuteen. Eiko-
han menna kesakuussa (16-18.2000) joukolla Karja-
laisiin kesajuhliin Helsingissa. Siella esitellaan myos 
karjalaisia sukuja ja pitajia ja kerrotaan, etta "Sella-
ne oL Viipuri". Lauantai-iltana on viela iltamat ja 
keskiaikaiset pidot Viipurin linnassa! 

Heikki Koskelainen 
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Karjalaisuudesta 
Viimekertaisessa Koskelaisten sukuseuran lehdessa 
kehotettiin meita nuorempia mukaan seuran toimin-
taan. Minulle, nelikymppiselle helsinkilaiselle kar-
jalaisuus on ollut jollain tavalla aina lasna: molem-
mat vanhempani ovat evakkoja. Lahisukuni on pieni 
ja heita, joilla on omakohtaisia muistoja Karjalasta, 
ei ole enaa monia. Toivon, etta me nuoremmat voi-
simme jatkaa sukumme perinteita. 

Erityisen lampimat lapsuusmuistot liittyvat isani 
vanhempiin, Juhana ja Lempi Koskelaiseen, heidan 
kanssaan vietettyyn aikaan ja lapsuuteen, "jolloin 
kaikki kesatkin olivat lampimia". Isovanhempani 
asettuivat monen vaiheen jalkeen pari kertaa Viipu-
rista lahdettyaan Lappeenrantaan. Helsinkilainen pik-
kutytto sukelsi aivan toisenlaiseen maailmaan. Kar-
jalainen valittdmyys oli elamys ja kesalomalta pa-
lattuani puhuinkin aina jonkin aikaa Karjalan mur-
retta naapurien lasten ihmetykseksi. 

Heikki Koskelainen perhekuvassa Viipurissa 
24.7.1938. 
Hovimaan Heikki ja Loviisa (os. Virolainen) poikien-
sa seka ndiden perheiden kanssa. 
Takana Emil ja Martta, Juhanija Lempi seka Helvi 
ja Heikki. Lapsenlapset Irja, Heikki, Eero, Veikko ja 
Anja. 

Vaarini Juhana kuoli ollessani 9-vuotias. Vahvin 
muistoni hanesta on se, etta nan istuu keittion poy-
dan aaressa lukemassa tai pohtimassa maailman 
menoa. Isani totesi joskus, etta vaarin olisi pitanyt 
paasta kaymaan enemman kouluja. Leskeksi jaaty-
aan mummo asui edelleen Lappeenrannan Voisalmes-
sa. Edelleenkin ihmettelen miten positiivinen nan oli: 
kiitollinen siita, etta elama oli turvallista, oli kaikki 
mukavuudet ja eika tarvinnut pelata mitaan. Vanhem-
pana, kun olen tajunnut mita isovanhempani ovat 
joutuneet kokemaan, olen ihmetellyt heidan selviy-
tymistaan ja ennen kaikkea heidan positiivisuuttaan. 

Mummoni oli kaiken kokemansakin jalkeen tyy-
tyvainen elamaansa. Lappeenrannassa ollessani ka
vimme mummon kanssa uimahallissa, kirjastossa ja 
kylailemassa sukulaisilla ja tuttavilla. Mieleeni on 
jaanyt ennen kaikkea karjalaisten vieraanvaraisuus: 
kylareissulla saattoi menna koko paiva, ja joka pai-
kassa laitettiin parasta poytaan. 

Mummo naytti silloin talloin valokuvia Viipuris-
ta. En muista yksityiskohtia, mutta muistan tunnel-
man. Vaikka aistin surumielisyytta mummon naytta-
essa Viipurin-kuvia, hanen silmansa loistivat. Ym-
marsin jo silloin, etta Viipuri oli aivan ainutlaatui-
nen kaupunki. 

Anu ja veljensd Jukka mummon sylissd. Vaari on pii-
loutunut joulupukin naamarin taakse. 

Elamani suuri suru on ollut mummoni menehty-
minen vaikeaan sairauteen suhteellisen nuorena ja 
henkisesti vireana 65-vuotiaana. Karjala-keskustelu 
ei todellakaan ollut muodissa 1970-luvulla, mutta 
jalkeenpain ajatellen olisi pitanyt haastatella mum-
moani enemman, puhua hanen kokemuksistaan ja 
elamanviisauksistaan. Niin paljonjai kysymatta, niin 
paljon jai puhumatta. 

On vaara, etta 2000- luvulla Karjala-kysymys unoh-
tuu. Emme ehka saa Karjalaa takaisin, mutta uskon, 
etta meilla nuoremmilla olisi silti tehtavamme esi-
merkiksi sukuseurassa. Omien juurtensa tunteminen 
on todella tarkeaa. Sen olen havainnut matkustaes-
sani tyoni puolesta ulkomailla, erityisesti Ita-Euroo-
passa. Vaikka Suomi koki raskaita menetyksia, ei 
monille maille kaynyt yhta hyvin toisessa maailman-
sodassa kuin Suomelle. Olen ylpea suomalaisuudes-
tani ja karjalaisuudestani! 

Anu-Leena Koskelainen 
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Pohjoisin Koskelainen 
Sukuseuramme pohjoisin jasen loytyy jasenluettelon 
mukaan Pelkosenniemen Pyhatunturilta, jossa ta-
pasimme matkailualan monitoimimiehen Tuomo 
Koskelaisen. Tuomo tyoskentelee talla hetkella Luos-
tolla helmikuun puolivalissa avatun Ametistikylpy-
lan baariosaston vastaavana. Haastatteluhetkella oli 
etelan hiihtolomaviikko. Tuomo kertoi, etta vaimo, 
Marja-Liisa ja nuorimmainen olivat Pyhalla hiihto-
lomaa viettamassa. Yhdessa oli paivittain kayty suk-
silla ja edellisena paivana oli ollut Luoston uutuuk-
sien esittely. 

Kyselin Tuomolta hanen ja sukunsa vaiheita seka 
tamanhetkisia tuntoja. 

- Minne pain luovutettua Karjalaa sukusi juuret 
johtavat? 

- Isani Veikko Koskelainen on syntynyt 1924 Vah-
vialan Vanhassakylassa Heikki Koskelaisen lapsi-
katraan toiseksi vanhimpana. 

- Enta Sina itse, mitka ovat perhesuhteesi ja mi
ten olet Pyhatunturille saakka joutunut? 

- Ikaa on 45 vuotta, vaimo Marja-Liisa, lapset 
Matti 18, Anni 17 ja Heikki 10 vuotta. Olen koko 
aikuisikani tyoskennellyt matkailu- ja ravintola-alal-
la. Pyhatunturille tulin ensi kerran 1976. Kun perhe 
alkoi kasvaa, tulimme siihen tulokseen, etta niin las-
ten kuin omankin viihtymisen kannalta lappilainen 
elamanymparisto on kokeilemisen arvoinen. Isa-Vei-
kon rakentama omakotitalo Pyhatunturille valmistui 
1983. Talla hetkella, vaimon tyosta johtuen, perheen 
vakituisemmaksi asuinkunnaksi on vakiintunut Vih-
ti etelaisessa Suomessa. 

- Eiko olisi huomattavasti helpompi yllapitaa yhta 
kotia? 

- Helpompaa toki, mutta tama vaihtoehto mahdol-
listaa useita harrastuksia, antaa varia ja vaihtelua ela-
maan. Valilla kylla tuntuu, etta olen ikuisessa eva-
kossa, mutta onneksi tama vaeltelu paikasta toiseen 
on vapaaehtoista. Perheen etelassa asuvalle osalle, 
vaimo ja kaksi nuorinta lasta, Pyhatunturin asunto 
on muodostunut loma-asunnoksi. Minulle taas Vih-
din asunto on oivallinen tukikohta Etela-Suomen tyo-
projektien aikana. 

Kullankaivuussa Lemmenjoella. 

- Mainitsi harrastukset, mita Lapissa voi harras-
taa? 

- Isanpuoleisen linjan geeneissa olen saanut var-
sin vakevat "riistaveret". Metsastys, varsinkin hirven-
pyynti vie suuren osan vapaa-ajasta syksyisin. Kul-
lankaivuu heina-elokuussa Lemmenjoella on hyvaa 
vastapainoa ravintolatyon halinalle. Oma valtaus 
minulla on ollut vuodesta 1989. Kullankaivuun lo-
massa tulee harrastettua voimaperaisesti myos tam-
mukoiden onkimista. 

Tama ei ole tammukka! 
- Hiihtamista ja laskettelua en oikein osaa edes 

pitaa harrastuksina, vaikka paivittain vietankin suk-
sien paalla useamman tunnin. Hiihtaminen ja lasket-
telu ovat luonnollinen osa kevattalvea. Puusta nik-
karoiminen ja kaikenlainen rakentelu lienee enem
man sukuvika kuin valittu harrastus. 

- Mita karjalaisuus sinulle merkitsee? 
- Olen kasvanut vahvasti siirtokarjalaisessa ym-

paristossa, jossa on useita kymmenia siirtolaisten asu-
tustiloja samassa kylassa. Nyttemmin se on viralli-
sestikin nimetty Karjalaiskylaksi, jota myos halkoo 
Karjalaistie. Tuossa ymparistdssa opittu kieli, karja
lan murre, ei katoa koskaan. 

Tuomon mukaan palveluammattiin sopiva iloinen 
mieli, selviytymiskyky ja vilkas luonteenlaatu liene-
vat peruja Viipurin liepeilta. "Karjalaisuus nakyy 
myoskin harjoittamassani ruokakulttuurissa, esim. 
runsaana sienien ja tattien kayttona" sanoo Tuomo 
ja jatkaa: "Liikuttavimpia hetkia karjalaisuuden tii-
moilta koin, kun vierailut luovutetulla alueella tuli-
vat mahdolliseksi ja kavimme isa-Veikon kanssa ke
salla 1990 paikallistamassa hanen kotipaikkansa rau-
niot ja kaivamassa rajapyykit esille." 

Heikki 
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Talvisodan evakkomatka 
Mirjam Harjuniemen kirjoitus talvisodan alkupaivista 
julkaistiin lehtemme numerossa 15. Tassa han muis-
telee matkaajoulukuussa 1939 alkanutta evakkomat-
kaa Nurmin asemalta Poytyalle. 
Nain on ollut 
Karjalan lapsi, menetpa minne tahansa, et voi unoh-
taa lapsuuttasi Karjalassa. Voi kun se sana kajahtaa 
kauniilta, kuulitpa sen missa tahansa. Niista muis-
toista ei paase eroon eika haluakaan. Joskus on sa-
nottu, etta on tullut vanhaksi, kun entisia muistelee, 
mutta ei se niin ole. Tama on minun muistelo evak-
koon menosta. Jokaisella on omansa, samaa mutta 
kuitenkin erilainen. 
Nurmin asemalla odotettiin junaa, joka veisi meidat 
pois sodan jaloista. Meita oli siella paljon, lampi-
massa saunassa aseman lahella. Siella oli naisia, lap-
sia ja vanhoja ukkoja niin tiukkaan sullottu, etta ei 
raon rakkoo ollut, mutta ei ollut kylmakaan. Oli myos 
nuori aiti sylivauvan kanssa. Ruvettiin ihmettele-
maan, miksi lapsi on niin hiljaa. Jollakin oli tulitikut 
saatavilla ja kun tuli raapaistiin, niin huomattiin, etta 
lapsi nukkui paa alaspain ja oli tyytyvaisen nakoi-
nen. Helpotuksen huokaus tuli kaikilta. 

Puolen yon aikaan tuli juna eli veturi harkavau-
nuineen, joita oli paljon. Juna pysahtyi ja vaunujen 
ovet avattiin. Siitapa alkoi pimeydessa ja kylmassa 
kuhina: Sukulaiset halusivat menna samaan vaunuun 
eivatka myoskaan saman kylan asukkaat halunneet 
erota toisistaan, kun muutenkin oli niin ahdistavaa 
tama lahto. Ei ollut tietoa, minne ollaan menossa ja 
mita meille tapahtuu; oli ontto ja pelottava olo. 

Lahdettiin sitten hiljaa liikkeelle kuin aavejuna 
pimeassa, valoja ei ollut. Meidan vaunun lattialla oli 
olkia ja jonkinlaiset kerrospetit, joissa oli olkia. 
Mukaan oli varattu myos pissaampari. Joku viisas 
oli ottanut myrskylyhdyn mukaansa, joten saatiin 
vahan valoa ja nahtiin kuka missakin oli. 

Meilla oli huoli mammuskasta ettei vain havia, 
kun aina oli niin vastahakoinen. Oli sita kimpsuu ja 
kampsuu kaikilla mukana j a ennen kaikkea piti olla 
evasta. Hiljalleen mentiin ja toivottiin sydamessa et
tei vain lentokoneita tulisi, sitten se kauhu olisi tul
lut. 

Ensimmaisessa paikassa kun pysahdyttiin alkoi 
aamu jo valkenemaan. Paastiin jaloittelemaan ja 
huussiin ja kuka pyllisteli mihin sattui. Meille an-
nettiin kovaa leipaa ja maitoa, mutta leipa oli hapan-
ta ko pieruu, ei sita voinut syoda, mista lie oli tullut. 
Toisen kerran pysaytettiin Lahdessa, missa saatiin 
puuroa ja maitoa. Se oli hyvaa, kun oh nalka, vaikka 
me evaitakin valilla syotiin. No, oltiinhan oltu jo kaksi 
yota matkalla. Lahden kaupunki kiinnosti, mutta sii
ta ei nahty mitaan. 

Ei ollut mitaan tietoa siita, mihin mennaan vaan 
kunhan paasi rajalta pois. Eika se oman maan kartta-
kaan selva ollut, j a mahdottomasti pelotti tulevaisuus. 

Jossakin tuli pysaytys ja ilmoitettiin, etta on ilma-
halytys, piti menna junasta pois. Lunta oli paksulti 
ja pakkanen oli kova. Mammuska purnasi kaiken ai-
kaa ja nyt kun tuli halytys, niin tuumas: "Ku lahtee 
sutta karkuu, niin tulloo karhu vastaan". Onneksi ei 
tullut lentokoneita ja niin saimme kavuta vaunuun 
takaisin. Kiitimme Jumalaa suojeluksesta. 

Toijalassa pysahdyttiin ja sen jalkeen olimme jo 
Urjalassa. Ajattelin, etta onpa ruma aseman nimi. 
Siella olimme yota j a seuraavana paivana meita vie-
tiin Punkalaitumelle, siita nimesta mina tykkasin. 
Johonkin isoon taloon majoitettiin ja siella saimme 
lamminta ruokaa, lihasoppaa, leipaa j a maitoa. Kyl-
la maistui! Seuraavana paivana osa meista vietiin 
kuorma-autolla Liittolan kylaan. 

Me saimme hellahuoneen keskeneraisesta talosta, 
valmista ei ollut kuin se huone. Isanta oli rintamalla. 
Meita oli viisi henkea ja heteka, jossa nukuimme. 
Kylma oli kortteeri, lisaksi raha ja ruoka olivat tiu-
kalla. 

Muistan kun menin maitoa talosta hakemaan, niin 
emanta litran mitalla maitoa mittasi likaiset sormet 
maidossa lioten. Sama emanta sanoi minulle, etta 
"meidan poika mulkkas tana aamuna". Kun huoma-
si etten ymmartanyt, han kertoi pojan kaatuneen suk-
simaessa. 

Samassa talossa paistettiin reikaleipia rintamalle 
ja niita oli paljon. Talossa oli myos torakoita. Katse-
lin kun leivat otettiin uunista, niin levitettiin lattialle 
jaahtymaan. Myohemmin leivat laitettiin riukuihin 
ja nostettiin orrelle kuivumaan. En tieda kauanko 
kuivattiin ennen kuin lahetettiin rintamalle. Samas
sa talossa kuunneltiin maaliskuussa kun rauha tuli j a 
ehdot luettiin. Se oli kovaa kuultavaa. 

Ei tiedetty, mita seuraavaksi tulee. No se ainakin 
tuli, etta lahdettiin taas muuttamaan. Oli huhtikuuta, 
jaista ja hyvin liukasta kelia. Tuli sana, etta pitaa olla 
valmiina maarattyna paivana, maarattyna kellon ai-
kana kaupan luona. Siella olimme kimpsuinemme ja 
kampsuinemme kaikki Liittolan karjalaiset. 

Kuorma-auto tuli ja meidat lastattiin avonaiselle 
lavalle eika ollut tietoa, miten kauaksi viedaan. Kyl
ma oli kyyti Poytyalle, melkein jaassa oltiin. Kun 
kuorma-autossa ei ollut kuin matalat laidat, tuli mie-
leen, etta koska tama kurjuus loppuu. 

Matkalla ennen kuin oltiin Auraisissa, pienessa 
kylassa Poytyalla katseli tien varren taloja. Yhden 
kohdalla ajattelin, etta ei ainakaan tuohon taloon. Ja 
ennen pimeaa meidat majoitettiin juuri siihen taloon, 
sen renkitupaan! Isompi se oli kuin edellinen asun
to, mutta kylma oli tamakin. Siina oli hella, kaksi 
sankya ja muutama tuoli. 

Meidat kutsuttiin talon puolelle illalliselle; tupa 
oli suuri ja tuvassa iso poyta, joka oli taynna ruokaa. 
Voi, se oli ihana illallinen. Hyva oli talon vaki. Sii
hen Mikkolan taloon jaatiin toistaiseksi. 

Mirjam Harjuniemi 
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Sipildn kylan iloisia suorittajia. Halonhakkuu on viela suorittamatta. Kuva: Mirjam Harjuniemi. 

Tiiat sie - tytot mottimetsassa 
Tapahtui kesalla 1943. Maanantaiaamuna kun men-
tiin tyohon Nurmin tehtaalle - nuoret pyorilla, van-
hemmat jalan - niin kokoonnuttiin meidan riihen 
nurkalla. Heti kun tavattiin toisemme, niin kysyttiin: 
Tiiat sie, saitko maarayksen? 

Kaikkihan me olimme saaneet maarayksen tehda 
yksi metri halkoja. Siina sita oli paanvaivaa ihan tar-
peeksi, huh. Oltiinhan me toita kaikki tehneet, mutta 
ei oltu halkoja pystymetsasta kaadettu. Ja kenen 
mettaa me nyt mennaa raiskaamaa? No, metsa oli 
maaratty Metson talon takaa, harvanlaista. Ensiksi 
sitten syyt, miksi sinne jouduttiin: 

Olimme silloin nuoria 16-18 ikaisia ja nuoruus 
kutitti rinnassa. Huvituksia tai harrastuksia ei juuri 
ollut ja juurikasvikerhot eivat kiinnostaneet. Oltiin 
jo vuoden verran kierrelty nurkkatansseissa, tieten-
kin salaa, silla tanssien pito oli kielletty. Oikeinhan 
se oli, mutta nuoret siita viis veisasi. Kulettiin pitki-
en matkojen paassa, kesalla pyoralla, talvella suksil-
la. Eika me pelatty vaikka peloteltiin desanteilla, ra-
jan takaa tulleilla vakoojilla. Niita oli silloin talloin 
nahty ja kiinnikin saatu. 

Nyt naa viimeiset tanssit oli Jarvenpaassa, siella 
olevassa tyhjassa huvilassa. Kuulemma oli tullut lo-
malle joku sotilas, jolla oli haitari ja osasi sita soit-
taakin. Ja niin ei kolmatta koputusta tarvinnut ikku-
naan tulla, kun tiedettiin mista oli kysymys. Kysyt
tiin vain missa j a toiset odottivat ulkona. Ei kulunut 
kauaa kun oltiin jo menossa. 

Huvilalle oli kokoontunut paljon nuoria ja joita-
kin sotilaita Vahvialasta. Ja niin tanssit alko. Tuli 

valssit, tangot ja sottiisit. Lystia oli. Mutta puolen 
yon jalkeen tuli hiljainen kuiskaus: lahtekaa. Niin 
haivyimme kuin varpusparvi, kuka minkakin tien 
kautta kotiin. 

Ei meita ketaan poltettu ja kiinni saatu, mutta ar-
velivat, keta siella oli. Poliisi oli saanut vihia. No 
tietenkin siella oli Jokelan Mirkka, mina, Hannolan 
Maikki, Suopellon tytot ja Seppalan tytot. Pojista 
OUanmaen pojat, Suopellon Matti, Sipilaisen Rauni 
ja muita pitempimatkalaisia oh paljon. Kaikkien tuli 
sovittaa rikkomuksensa mottimetsassa. 

Sitten tuli sunnuntaiaamu, kesan kirkas paiva, kun 
nuoret meni Metson taakse metsaan tekemaan hal-
kourakkaa. Ei meilla tytoilla paljon ymmarrysta ol
lut, mutta pojat neuvoi minka osasivat. Suopellon 
Matti loilotti, etta pinotkaa halot harvaan niin saatte 
pikemmin valmista. 

Taisi olla iltapaiva kun halkopinoja alko nousta. 
Sitten tuli mittamiehet, pitihan mitata, etta kaikilla 
oli yksi metri. Moitteita saatiin kun pinot oli harvan-
laisia, mutta tayvesta ne silti meni. Oikeastaan sekin 
oli lystia hommaa, kun sakot piti maksaa siita, etta 
tanssittiin. Eika ne meian nurkkatanssit halkometsaan 
loppuneet, hissuksiin mentiin vaan kauemmaksi et-
tei aani kylaan kuulunut. 

Sellaista se oli sota-ajan nuorilla. Ja nyt ne kaikki 
on vanhoja ihmisia, lahella 80 vuotta. Kukahan na-
makin muistaa, minako yksin vain? Karjalan lapsi 
Australiassa. 

Mirjam Harjuniemi 
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Tarinoita Vaivasniemelta 19.6.1999 
Valkomaelta 
Kapajarvelle ja takaisin 
VanhakylaTaisten viime kesainen kotiseutumatka 
houkutteli meidat vaivasniemelaiset, Lauran, Kirs-
tin ja Pekan mukaan. Viipurissa oltiin jo kayty ja nyt 
oltiin Vanhakylassa. 

Viipuri, poolopaitoja, vydlaukkuja ja luutia. Laura, 
Kirstija Irma. 

Bussi ei paassyt perinteiselle paikalle Ampujan 
maelle. Kevaiset sateet olivat huuhtoneet Myllysil-
lan ajoluiskasta soraa niin, etta bussin etupaa tokka-
si maahan, kun yritettiin sillan ylitysta. Niinpa bus-
sit piti jattaa sillan viereen Metsolan puolelle. Me: 
Laura, vaimoni Irma j a mina paatettiin kavella Vai-
vasniemeen. Kirsti luopui lahdosta. 

Valkomakea noustessa muisteltiin sen olleen kor-
keampi. Kesaaikaan pyoralla kylaan tultaessa sai sen 
kohdalla olla varovainen. Tervajoelle ja suksimaelle 
meneva tie ei paljon erottunut. Sorakuoppa, jonka 
halki tie kulki, oli sammaloitunut ja puskistunut. 
Matkalla tienkohdan paljaat kalliot olivat melkein 
entisellaan. 

Juokkolan pellon kohta oli melkein kateissa, ja 
sielta tuleva tien yli virrannut oja havaittiin, vaikka 
kesa oli kuiva. Lepikkoaho tunnistettiin helposti vaik
ka puut olivat suuria ja sodanaikaiset juoksuhaudat 
nakyivat maastossa. Ennen "Rapasillan ropakkoa" 
olevalta maelta naki aikaisemmin Siikalammen, 
mutta nyt puut peittivat nakyman. Vanhan koulutiem-
me katkaisi nyt venalaisten tekema metsaautotie. 

Ropakolta eteenpain oli kaadettu tukkipuita, kar-
situt oksat hamasivat ja peittivat hakemaamme pol-
kua. Entisen avaran sahkolinjan kohta kasvoi kolmi-
kymmensenttista mantya. "Tornatoi"-maki oli enti
sellaan mayrien pesapaikkoineen rapakivirinteessa. 
Ennen Metson peltoa ollut pikkusuo oli runsaan pus-
kiston vuoksi vaikea kulkea. Pelto oli havinnyt, puus-
to ja pensaikko peittivat sen, mutta pellon reunassa 
kulkenut tie loytyi ojien valissa kulkevana polkuna. 

Tultiin matalavetisen Kapajarven rantaan. Jarvi 
taas oli vetta taynna. Lahiranta oli pitkalle heinitty-

Kapajarvi on pitkalle heinittynyt. 
nyt, teko-oja halkoi heinikkoa ja kauempana kiilsi 
vapaa jarven pinta. Lintujen aantely kuului lakkaa-
matta. Vaivasniemelle meno katkesi korkeaan veteen, 
silla Kapaojan ylitys ei olisi onnistunut. Aikamme 
katseltuamme ja ihmeteltyamme lahdimme paluu-
matkalle. 

hot paarmat yrittivat hikisen miehen kimppuun. 
Hirvet nayttivat viihtyvan hyvin taalla, ainakin 

jatoksia nahtiin monessa paikassa. Paluumatkalla 
Ropakon kohdalla nakyi metsaautotien hiekassa koh-
talaisen suuret tassun jaljet. Epailimme karhua, mutta 
vakuutin naisille jalkien kuuluneen koiralle. 

Hikisen paluun ikavimmat seuralaiset olivat isot 
paarmat, joiden puraisu kylla tuntui. Vaivasniemelle 
ei paasty, mutta tulipa kaveltya ja muisteltua paikan 
paalla entista koulutieta. Siina oli leikin paikkoja 
paivalla, pelon paikkoja illalla ja pimealla, kun vii-
den kilometrin koulumatka aamuin illoin kuljettiin. 

Pekka 
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Yhden munan haakakku 
Talvella 1943 oli serkkuni Salmen haat tulossaja sita 
touhuttiin vaellaja voimalla. Meista nuorista oli jan-
nittavaa, etta tulee haat. 

Minullakin oli uusi leninki, yksivarinen, tumman-
punainen. En muista mista kankaan saimme, jostain 
tiskin alta kuitenkin, mutta ompelija teki siita natin. 
Salmella oli valkoinen puku ja huntu. Jostain oli saatu 
elavia kukkia, punaisia tulppaaneja ja jotain hennom-
paakin oli mukana. Sulhasella oli sotilaspuku. 

Varhain haaaamuna Salme sanoi: "Mene Valion 
Venlan luo", antoi yhden kananmunan, vahan jau-
hoja ja sokeria, myos puolukkahilloa ja vahan ker-
maa. "Sano, etta tekee naista meille haakakun." Mina 
silmat pyoreina, holmona katsoin, etta miten naista 
olemattomista. Tuli nimittain mieleeni tatini Eevan 
tekemat taytekakut ja maarat, mita niissa kaytettiin. 
Tatini oli ennen sotaa kuuluisa kakkujen tekija, jota 
aina kutsuttiin haihin ja hautajaisiin niita tekemaan 
ja aina niista puhuttiin kiittaen. 

No, meninhan mina ja teimme Venlan kanssa haa
kakun. Ei se suuren suuri ollut, mutta oli kakku kui
tenkin. Tana paivanakaan en tieda, miten se saatiin 
tehdyksi, ei aikaseksi. 

Haat oli Jokelassa, Jokelan tuvassa. Sinne oli lai-
tettu kolme pitkaa poytaa, jotka oli valkoisilla liinoilla 
peitetty, kukkavaaseilla ja havukoynnoksilla koris-
teltu ja kaikki muukin asiaan kuuluva oli laitettu. Oli 
poydilla pullaa ja pikkuleipiakin, mutta kaikkea nuu-
kanlaisesti, kun kerta kaikkiaan ei ollut. Silti naytti 
niin juhlavalta, etta ei meinannut uskoa sita arkipai-
vaiseksi tuvaksi. 

Neljan maissa alkoi haavieraita tulla; Sipilan ky-
lalaiset, pienet paketit mukana. Sitten tuli pappi, Lee-
vi Virolainen, silla vihkiminen tapahtui tuvassa. Sit
ten tuli morsiuspari, kylla Salme j a Eugen olivat hy-
vannakoinen pari. 

Vihkimisen jalkeen istuttiin kahvipoytaan. Ylpea-
na kannoin haakakun poytaan morsiusparin eteen ja 
sain Salmelta kiitoskatseen. Ei siita kakusta tainnut 
riittaa kuin lusikallinen jokaiselle, mutta hyva niin-
kin. 

Illan mittaan, kun pappi oli lahtenyt pois, haettiin 
Heikin Liisalta grammari lainaksi. Nuorilla paloi halu 
tanssia, oltiin opeteltu tanssimaan sillalla tyttoparis-
sa, jonkun rallattaessa milloin valssia milloin jenk-
kaa. Tango oli vaikeampaa. Kun haapari tanssi haa-
valssin Metsakukkia, tuli mieleen, etta oispa rauha 
ja saisi kayda tansseissa. 

Haavalssin jalkeen me nuoret saatiin tanssia. Oli 
joitakin poikia, mutta tyttoparit meni taydesta. Ja po
jat olivat ujoja. Annas olla. Tuvan ovi aukaistiin ja 
kysyttiin: "Saako kuokkavieraita tulla?" Kurkistet-
tiin,. etta keta siella mahtaa olla. No, porstupa oli 
taynna sotilaita, lomalaisia, jotka olivat kuulleet, etta 
on haat ja saatetaan tanssia. Ja saivathan ne tulla. 
Mammuska vahan vastusti, mutta ei tainnut tosissaan 
olla. 

Niin tanssittiin sotilaiden kanssa. Puolen yon ai-

Ostosmatkalla 
Viipurissa 
Koulutyton muistikuvia matkalta yli 70 
vuoden takaa. 
Aidilla oli Vahvialan Loytomaella kauppa, johon 
myytavat tavarat ostettiin viipurilaisesta tukkuliik-
keesta. Joskus paasi pieni koulutyttokin aidin apu-
riksi talviselle kauppamatkalle. Jo kuudelta aamulla 
oli Kujansuun isanta hevosen kanssa odottamassa 
lahtijoita. 

Reessa oli lampoiset vallyt ja niiden sisalla oli 1am-
min ja mukava istua ja katsella aamuista tahtitaivas-
ta. Talvitie kulki Loytojarven yli ja ajettuamme noin 
kahdeksan kilometria oltiin Pien-Merijoella. Siella 
ylitettiin Haminan maantie, jostapaastiin meren jaalle 
suuntana Neitsytniemen ranta. Rannasta ajettiin 
Linnansillalle, josta matka jatkui Linnankadun poik-
kikatua pitkin Kauppatorin sivuun ja tultiin maaran-
paahan, joka oli Paajanen & Karkiaisen tukkukauppa. 

Tukkukaupan kauppakartano oli tavaranhakijoiden 
hevosia varten j a samalla lastauspaikka. Hevosmie-
hia ja muita mukana olijoita varten oli lammin kah-
vitupa pitkine penkkeineen. Tuvan lampo raukaisi, 
ja pieni matkalainen nukahti, kunnes aiti tuli herat-
tamaan kotimatkalle. 

Aiti oli suorittanut kaikki tavarahankinnat ja reki 
oli lastattu lahtoa varten. Minulle tehtiin paikka val-
lyineni tavaroiden valiin, mutta aiti ei enaa mahta-
nutkaan rekeen. Niinpa han joutui lahtemaan junalla 
Nurmin asemalle ja sielta kavelemaan Sipilan ja 
Koskelan kautta kotiin Loytomaelle. 

Meidan paluumatka tavarakuormineen kulki Neit
sytniemen rannasta Hietalan rantaan ja maanteitse 
Tienhaaran, Ykspaan ja Pien-Merijoen ohi kohti Loy-
tomakea. Nain paattyi koulutyton talvinen reissupai-

kaan, taisipa olla jo aamuyota kun sotilaat lahtivat 
kotia. Ei kuitenkaan tultu lahemmin tuntemaan muu-
ta kuin etta olivat lomalaisia, Vahvialan poikia. 

Mirjam Harjuniemi 
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Vanhan kansan 
laakkeet 
Viime lehdessa oli juttua tervan keitostaja pajahom-
mista seka siita, miten Frantin Viki laakitsi puukolla 
lipsauttamaa haavaansa. Mutta ei se Viki ollut ainoa 
suinkaan ainoa parantaja. Sattui nimittain Aukun 
Vekallekin sellainen vahinko, etta puukko lipsahti 
sormeen. Kun etenkaan vanhemmat naiset eivat en-
tisaikaan pitaneet lainkaan hameen alia housuja, niin 
ei siina muuta kuin Hilkka-aiti otti poikaa kadesta 
kiinni, tyrkkasi sen hameen alle ja lorautti laaketta 
haavaan. Niin hyvin parantui sekin kasi, etta kykeni 
hyvin heittamaan kiven puhelintolppien posliinisiin 
eristeisiin. Mutta olihan toki muitakin kansanparan-
nuskeinoja: 

Syylan sai haipymaan voikukan nesteella, hikka 
lakkasi puhaltamalla paperipussiin. Vatsavaivoihin 
auttoi poimulehdesta tehty tee ja etenkin poimuleh-
den paalle koostunut neste oli hyvin tehoisaa. Rau-
talehti markivan haavan paalle paransi sen vaivan. 
Korvasarky helpottui, kun puhalsi korvaan tupakan-
sauhua ja hampaan koloon pantiin piipun hikea. Sa-
tamatoissa kaytetty suolahappo hampaan laakityk-
sessa oli jaanyt pois kaytosta, silla vaikka piipun hiki 
ei ollut yhta tehokasta, niin oli se turvallisempaa. 

Ellei yska lahtenyt rykimalla, niin siihen otettiin 
kamferitippoja, jota oli aina laakkeeksi kuten aspi-
riinia ja jodiakin. Kamferitippoja annettiin lapsille 
yhdesta viiteen tippaan sokeripalan paalla riippuen 
ottajan iasta ja taudin laadusta. Aikuisten annos oli 
5-10 tippaa mustan kahvin kanssa. Miespuolisille 
kylla yleensa kuppiin kamferia jonkin verran lorau-
tettiin eika norrikaan mikaan harvinainen laakitysta-
pa miesten sairauksiin ollut. 

Rintatautiin nautittiin teevetta, joka kylla sopi 
moneen muuhunkin vaivaan. Sitkeimpiin kuumeisiin, 
paan kivistykseen ja hampaan pakkoon kaytettiin 
aspiriinia ja hyvin koviin kuumeisiin kylmia kaarei-
ta. Verenmyrkytykseen kaytettiin jodia. Sita tarvit-
tiinkin pitkin kesaa, silla ainahan sita tuli kaikenlai-
sia kulumia ja naarmuja, jotka tulehtuivat, jolloin 
punainen juova alkoi liikkua pesakkeesta ylos syda-
men suuntaan. Sen meno katkaistiin rajaamalla jo-
dilla myrkkyjuovan kulkutie. 

Tunnettuja tauteja olivat vilustuminen ja sita seu-
ranneet raahka, rintatauti, kuumetauti, keuhkotauti, 
keuhkokuume ja poltto eli umpisuolen tulehdus. Syo-
paa ei tunnettu lainkaan, mutta se lienee mahtunut 
noihin edella mainittuihin. 

Hannu 
Kirjoitus on katkelma Hannu Koskelaisen huhtikuun 
alussa ilmestyneesta kirjasta "Evakkopojan kujan-
juoksu 1939-1948" osasta Kotiinpaluu. 

Koskelaisten sukuseura ry:n 
jasenten kotipaikkakuntia 

Ahvenkoski 3 Naantali 1 
Artjarvi 2 Nastola 1 
Askola 2 Niinikoski 1 
Espoo 13 Nummela 1 
Haapajoki 1 Nurmijarvi 1 
Haveri 1 Orimattila 1 
Heinola 2 Oulu 7 
Helsinki 28 Parola 1 
Hyvinkaa 3 Pori 
Iitti 1 Pornainen 
Jokela 1 Porvoo 44 
Joutseno 1 Pukkila 1 
Jarvenpaa 1 Punkalaidun 1 
Kalliokoski 1 Pyhatunturi 
Kauniainen 1 Raahe 
Kausala 7 Rauma 1 
Kemi 1 Sipoo 1 
Kerava 2 Taipalsaari 1 
Keuruu 1 Tampere 
Kokkola 1 Turku 
Kolho 2 Ulvila 1 
Kotka 3 Uusikaupunki 1 
Kouvola 10 Vainikkala 1 
Kuopio 1 Valkeakoski 1 
Kuusankoski 3 Valkeala 1 
Kymentaka 1 Vammala 1 
Kyro 2 Vantaa 
Lahti 19 Varkaus 1 
Lappeenranta 3 Vaaksy 1 
Lapua 1 Ylane 
Lohja 1 Ylojarvi 1 
Mikkeli 1 Australia 1 
Mantta 2 Kanada 2 
Myllykoski 1 Ruotsi 3 

Saksa 2 
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